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اإلمتاع بأحكام الّسماع

له عوجا، وجعل  باحلّق ومل جيعل  الكتاب  أنزل عىل عبده  الذي  احلمد هلل 
واالعتدال  التوّسط  سبيل  عىل  ودّلم  ومنهجا،  رصاطا  كاّفة  للنّاس  اإلسالم 
مرشدا،  رساجا  للعاملني  رمحة  املبعوث  عىل  والّسالم  والّصالة  رشدا،  طريقا 

وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان عىل طريق الدى.

العلم  فنون  شّتى  يف  القّيمة  باملصادر  زاخر  اإلسالمي  تراثنا  فإّن  وبعد، 
واملعرفة، وقد ُحّقق منه قسط وافر، ويبدو أّن الذي ينتظر نفض غبار الّسنني 
عنه أكثر، وهو حيتاج إىل مهم عالية وجهود مضنية ليخرج إىل النّور، فيسهم يف 
برتاثه، ويصل حارضه  املسلم  املعرفة اإلسالمّية، ويمّتن عالقة  تشييد رصح 
بامضيه، ويمّكنه من االّطالع عىل وجه مغاير ملا يكون عهده من قول، أو ثبت 

لديه من حكم، أو تعّود عليه من عرف.

وهذا الكتاب: اإلمتاع بأحكام الّسامع -الذي يّس اهلل تعاىل علينا حتقيقه- 
الّسبكي  الّتاج  له  شهد  كام  مثله،  يصنّف  مل  بابه  يف  نفيسا  فنّه،  يف  نادرا  يعّد 
إذ مل يكن يعرف كتاب أيب عبد اهلل  الّتاج يف ذلك  يف)الّتوشيح(، وقد صدق 
حمّمد بن عمر بن حمّمد الّسبتي املعروف بابن الدّراج )ت396 هـ(، وهذا يعني 
أّن كتاب األُْدُفوّي أنشئ عىل غري مثال سابق، وُنسج دون شبيه سالف، وما 
بالّصدفة قول  القول  إذ  الّصدفة  الكتابني فليس مرجعه  يوجد من توافق بني 
غري علمّي، وإّنام مرجعه إىل التزام احلّق يف املسألة، وسلوك سبيل املوضوعّية 
الدّراج مل  ابن  أّن كتاب  إىل  التوّسط منهجا. إضافة  واّتاذ طريق  الّتناول،  يف 
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

يعرفه يف رشقه، والنّسخة  أن  الغرب اإلسالمي فضال عىل  انتشارا يف  يعرف 
الوحيدة التي عثر عليها منه كانت باملكتبة الوطنّية بمدريد.

واحلّق  أرشنا،  ما  إىل  مرجعه  الكتابني  طالع  ملن  املالحظ  فاالّتفاق  وعليه 
واحد، واملحّجة بيضاء، والّسبيل بنّي، فال مشاحة حينئذ إن اّتفقت العقول إذ 
الذي مجعها إّنام هو احّتاد املقصد، وجالء الّدليل، وظهور احلّق، واجتامع اخللق 

عىل احلّق دليل عليه.

يعدُّ  األُدُفوّي  ثعلب  بن  جعفر  الفضل  أبو  الّدين،  كامل  اإلمتاع  وصاحب 
عند  بنفسه  يقف  ومل  وافر،  بسهم  فّن  كل  من  أخذوا  الذين  العلامء  طليعة  يف 
حدِّ املعرفة والّتعليم بل اقتحم هبام ميدان الّتأليف املوّفق، فذهب فيه إىل مدى 

متطاول.

بنى األُدُفوّي كتابه عىل مقّدمة، وبابني، وخامتة، وقبل الولوج إىل موضوعه 
أقوال  وبتباين  األعصار،  سالف  منذ  الّسامع  أحكام  يف  النّزاع  بوقوع  رّصح 
العلامء فيه من سائر األمصار، وبنّي أّن منهجه فيه يقوم عىل التوّسط واجتناب 
اهلل  عن  النّّص  ذلك  يف  ومصباحه  األخطار،  يف  الوقوع  إىل  املفيض  الّتعّصب 
تعاىل أو عن سّيد البرش ملسو هيلع هللا ىلص، مشريا – يف رجاء- إىل أّن ما خّطه يف هذا الكتاب 

ال ينفع إال من كان ذا قلب سليم، وعقل مستقيم. 

واحلداء،  باألحلان،  القرآن  قراءة   : مسائل  كتابه  مقّدمة  يف  األُدُفوي  تناول 
النّقل والعقل  الّشعر واستنشاده، وساق أدّلة املحّرمني واملبيحني من  وإنشاد 
وأجاب عن اعرتاضات املعرتضني بلسان الّصدق وسلك يف ذلك رشعة احلّق.

فضبط  ثالثة،  فصول  إىل  فقّسمه  للغناء  اإلمتاع  من  األّول  الباب  وجعل 
حّده ومّيز رضوبه وحتّدث عن حكم سامعه والنّظر إىل املغنّي، وأورد حجج 
املحّرمني من النّقل والعقل وساق أدّلة اإلباحة، ونقض أقوال أهل الّتحريم 

واعرتاضاهتم، وذكر املغننّي واملغنّيات.

وخّصص الباب الّثاين للكالم عىل آالت املوسيقى بأنواعها وما يصحبها، 
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فوّزعه إىل تسعة فصول، وأورد أقوال فقهاء املذاهب يف كّل آلة مفّصال تفصيال، 
وأفرد الفصل العارش ملسألة الغناء باآلالت، ثّم فّرع عىل مسائل هذا الباب سّتة 
فروع، حتّدث فيها عن أحكام الّرقص وبيع املغنيات وآالت املالهي، وأحكام 

االستئجار للغناء وتعليمه، وقبول شهادة املغنّي واملستمع ورّدها.

وختم أبو الفضل كتابه باحلديث عن أصول الغناء العريّب ومن برع فيه من 
مشاهري املغننّي ورؤوسهم، وأتى فيه بنبذ عن حياهتم، وطرف من حكاياهتم، 

فحفظ لنا بذلك جانبا من أخبارهم وأصواهتم.

هنج الكامل األُدُفوّي سبيل البحث عن الّدليل الواضح والربهان الّساطع 
وأقوال  بالّتفسري  معرفة  فأظهر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  وسنّة  تعاىل  اهلل  كتاب  من 
الّرجال فيه لغة ومعنى، وأجاد البحث يف احلديث واآلثار ترجيا واستدالال، 
ورصف جهده إىل تتّبع حجج الفقهاء نقال وعقال، وتكّلم يف الّسامع واملوسيقى 
األخبار واآلثار واألشعار واحلكايات  امُلجيد، ومجع كثريا من  العارف  كالم 
ودّقة  الّصياغة،  يف  ومهارة  العرض،  يف  وبراعة  بالّلغة،  إحاطة  مع  والنّوادر، 
يف الّسياقة، وكان موقفه موقف العامل املحّقق، وجداله خلصمه جدال املناظر 

املتثّبت، يف نزاهة علمّية، ورصانة فكرّية، واستقامة خلقّية. 

ويمكن القول إّن كتاب »اإلمتاع بأحكام الّسامع« قد مجع من الفوائد الفرائَد، 
ومن املعلومات النوادَر، ما جعله كتابا نفيسا بذاته، ممتعا يف موضوعه، فريدا يف 
بابه، شامال يف أحكامه، وبذلك فإّن إضافته إىل املكتبة العربّية اإلسالمّية تعّد 

مسامهة منّا ثمينة يف ذلك نسأل اهلل تعاىل عليها حسن الّثواب.

وال يفوتنا أن نتوّجه بالّشكر إىل الدكتور الّشيخ منري الكمنرت واألستاذ حمّمد 
برش الّلذين أعانا عىل جلب نسختي الكتاب من القاهرة، وإىل الّزوجة الّصاحلة 
األستاذة فائزة بنت صالح املسعودي التي سامهت يف إنجاز هذا العمل بالنسخ 
واملقابلة، والّشكر موصول أيضا للّدكتورة بثينة اجلاليص عىل تفّضلها بإنجاز 

مهّمة املراجعة النّهائّية والّتدقيق الّلغوّي للكتاب.
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ملؤّلفه ولكّل من  الكتاب، وأن جيزل  ينفع هبذا  أن  تعاىل  اهلل  أسأل  وختاما 
ساهم يف إعادة إحيائه جزيل الّثواب، كام أسأله سبحانه التوفيق والّسداد، وأن 

يغفر لنا مواطن اخلطإ والّزلل، إّنه هو الّرحيم الوّهاب.

وصىل اهلل وسّلم عىل النّبّي األمّي حمّمد بن عبد اهلل، وعىل آله وصحبه ومن 
سلك سبيله واّتبع هداه بإحسان إىل يوم الّدين، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب 

العاملني.

                            د/ نور الّدين بن البشري اجلاليص

مدينة الكرم، يوم اجلمعة يف 17 رجب عام 1438هـ
                           ويف 14 مارس عام 2017م
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ترجمة املؤّلف
َجْعَفر بن َثْعَلب بن َجْعَفر اأُلْدُفِوّي
)685 - 748 هـ / 1286 - 1347 م(

هو اإلمام العاّلمة األديب الفاضل البارع ُذو الُفنُون)1( َجْعَفر بن َثْعَلب بن َجْعَفر 
الّثعلبّي املؤّرخ الفقيه  َأُبو اْلفضل األُْدُفِوّي  الّدين  َنْوَفل َكاَمل  بن َعيّل بن املطّهر بن 

الّشافعّي. 

َأنه  ْبِكّي  السُّ الّدين  َتِقّي  ْيخ  الشَّ بَِخط  ابن حجر: »قرأت  فقال  اختلف يف اسمه 
الّطالع  الّتيمورّية من كتاب  النّسخة  اهلل«)2(، وجاء يف هناية أصل  ُيسّمى وعد  َكاَن 
الّسعيد: »سمعت هذا الكتاب من لفظ جامعه ومصنّفه الّشيخ العاّلمة صدر الّطائفة 
الّشافعّية ورئيس الفئة األدبّية: كامل الّدين وعد اهلل أيب الفضل جعفر«)3(. والّظاهر 
أّن هذا ال يعدو أن يكون لقبا له، وهو رصيح يف ما ُنقل من النّسخة الّتيمورّية للّطالع 
الّسعيد، ففيها: وعد اهلل أيب الفضل جعفر، وليس هو: ابن جعفر. ويؤّكد ثبوت اسم 
املؤّلف ما ورد يف ثنايا ترمجة حمّمد بن فضل اهلل بن كاتب املرج القويّص الّشاعر من 
الّطالع الّسعيد، فقد قال األُْدُفِوّي فيها: ومدحني بموّشح كتبُته استحسانا، وأنشده 

يل، وكَتَبه يل بخّطه، )...( وفيه:

1( ابن قايض شهبة أبو بكر بن أحمد بن محّمد بن عمر األسدي الشهبي الّدمشقي، تقي الدين 

بريوت،  الكتب،  عامل  خان،  العليم  عبد  الحافظ  تحقيق  الّشافعّية، ط1،  )ت 851هـ(، طبقات 
.20/3 1407ه، 

2( ابن حجر العسقاليّن أبو الفضل أحمد بن عيل بن محّمد بن أحمد )ت 852هـ(، الّدرر الكامنة 

العثامنية،  املعيد خان، ط2، مجلس دائرة املعارف  الثامنة، بعناية محّمد عبد  املائة  يف أعيان 
ْبيك تاج الّدين  حيدر آباد/ الهند، 1392هـ/ 1972م، 84/2. وليس ذلك يف الطبقات. انظر: السُّ
محّمد  محمود  تحقيق  الكربى،  الّشافعّية  طبقات  771هـ(،  )ت  الّدين  تقّي  بن  الوهاب  عبد 
 407/9 - للطباعة والنرش والتوزيع، 1413هـ  الحلو، ط2، هجر  الفتاح محّمد  الطناحي وعبد 

ترجمة رقم 1346.
الّدار  حسن،  محّمد  سعد  تحقيق  الّصعيد،  نجباء  أسامء  الجامع  الّسعيد  الّطالع  األدفوي،   )3

ي. ص،  املحقق،  مقّدمة  1966م،  والّتجمة،  للتأليف  املرصّية 
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]من جمزوء البسيط[
َحتَّى َرأينَا املال *** لفضله َواأْلَدب

قد داْن
اْلعاَل *** وجعفر بن ثعلب)1( رعايا  هم  ْذ  إِ

ُسْلَطاْن)2(

ذلك  أورد  املهملة،  والعني  بالّثاء  ثعلب  فقيل:  أبيه  اسم  يف  أيضا  واختلف 
والّسيوطي)7(  شهبة)6(  قايض  وابن  بردي)5(  تغري  وابن  واملقريزّي)4(  الّسبكي)3( 

وكّحالة)8(. 
وقيل: »تغلب« بالّتاء والغني املعجمة، كام ورد عند الّصفدي)9( وابن حجر)10( 

1( الّصفدي صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله )ت 764هـ(، الوايف بالوفيات، تحقيق أحمد 

األرناؤوط وتريك مصطفى، دار إحياء التاث، بريوت، 1420هـ/2000م، 237/4، وفيه: تغلب.
2( الّطالع الّسعيد، ص 609 و611.

3( طبقات الشافعية الكربى، 407/9.

4( املقريزّي أحمد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين املقريزي 

الكتب  دار  ط1،  عطا،  القادر  عبد  محّمد  تحقيق  امللوك،  دول  ملعرفة  السلوك  845هـ(،  )ت 
.95/4 1418ه/1997م،  بريوت،  العلمّية، 

5( يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو املحاسن، جامل الدين )ت 874هـ(، 

مرص،  الكتب،  دار  القومي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  والقاهرة،  مرص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم 
.237/10 ]د.ت[، 

6( طبقات الّشافعّية، 20/3.

7( الّسيوطي عبد الرحمن بن أيب بكر، جالل الدين )ت 911هـ(، حسن املحارضة يف تاريخ مرص 

والقاهرة، تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب العربية، عيىس البايب الحلبي 
ورشكاه، مرص، 1387 هـ /1967 م، 556/1

8( كّحالة عمر بن رضا بن محّمد راغب بن عبد الغني الدمشقي )ت 1408هـ(، معجم املؤلفني، 

مكتبة املثنى، بريوت، دار إحياء التاث العريب، بريوت. 136/3.
9( الّصفدي، أعيان العرص وأعوان النرص، تحقيق: عيل أبو زيد ونبيل أبو عشمة وآخرون، ط1، 

دار الفكر املعارص، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1418هـ/1998م، 445/1. والوايف 
بالوفيات، 215/8 و241 و77/11.

10( الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، 84/2.
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والعامد احلنبيل)1( والّشوكاين)2( وحاجي خليفة)3( والبغدادي)4(، وعيّل مبارك)5(.

وورد يف األعالم للزركيل: جعفر بن ثعلب، واستدركه هو نفسه فقال: »اشتهر 
الّلغة،  وآداب  الّسعيد  والّطالع  الكامنة  الّدرر  يف  هو  كام  »ثعلب«  بلفظ  أبيه  اسم 
قال-  »تغلب«.-  أّنه  من  الّطالع  والبدر  الّشذرات  يف  ملا  خالفا  أخرى.  ومصادر 
ووقفت يف مكتبة الفاتيكان )Arabo i68 L F. Mus Borg )68 عىل خمطوطة 
نفيسة من اجلزء األول من كتابه »البدر السافر« كتبت يف أّيامه، وعليها كلمة »تغلب« 
مشكولة بسكون الغني وكس الالم. ثّم ظفرت باالطالع عىل املجلد الثاين، وبه متام 
4201( وعليه الّضبط نفسه باخلّط  الكتاب، يف مكتبة )الفاتح( بإسطنبول )الرقم 

نفسه، فلم أر مندوحة من ترجيح »تغلب«)6(.

ويرّجح حمّقق الّطالع الّسعيد أن يكون الّرسم » ثعلب« هو الّصحيح، وهو يستند 
يف ذلك إىل األدّلة اآلتية:

النّسخة  ذلك  يف  بام  الّطالع  نسخ  مجيع  يف  ثعلب«   « هكذا  أبيه  اسم  ورد   -  1
الّتيمورّية، أقدم هذه النّسخ واملقروء أصلها املنسوخة منه عىل املؤّلف.

2 - جاء يف معجم قبائل العرب، نقال عن ابن خلدون والقلقشندي: الّثعالب: 
بطن من طيء من القحطانية، كانت مساكنهم صعيد مرص«)7(.

1( ابن العامد الحنبيل عبد الحي بن أحمد بن محّمد الَعكري أبو الفالح )ت1089هـ(، شذرات 

الذهب يف أخبار من ذهب، ط1، تحقيق محمود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1406 
هـ/ 1986 م، 263/8، وقد أشار املحّقق أّن اسمه ورد »تغلب« يف نسختي الكتاب املخطوطتني 
انظر مصادره وانظر  اسم »ثعلب« وقال:  املنت  اعتمدهام، واعترب ذلك خطأ، وأثبت يف  الّلتني 

تعليق الزركيل يف األعالم. 
2( الّشوكاين محّمد بن عيل بن محّمد بن عبد الله الّشوكاين اليمني )ت 1250هـ( البدر الطالع 

مبحاسن من بعد القرن السابع، دار املعرفة، بريوت، ]د.ت[، 182/1.
3( حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني )ت 1067هـ(، كشف الظنون 

عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة املثنى، بغداد، 1941م، 1/ 167 و230.
هدّية  1399هـ(،  )ت  البغدادي  الباباين  سليم  مري  بن  أمني  محّمد  بن  إسامعيل  البغدادي   )4

.254/1 لبنان،  بريوت،  العريب  التاث  إحياء  دار  املصّنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني 
ط1،  والّشهرية،  القدمية  وبالدها  ومدنها  القاهرة  ملرص  الجديدة  الخطط  مبارك،  باشا  عيّل   )5

.50/8 1305هـ،  مرص،   - بوالق  األمريّية،  املطبعة 
6( األعالم، الّزركيّل خري الّدين بن محمود بن محّمد بن عيّل بن فارس الّدمشقّي )ت1396ه(، 

األعالم، ط15، دار العلم للماليني، 2002م، 123/2.
الرسالة، بريوت،  القدمية والحديثة، ط7، مؤسسة  العرب  7( كحالة عمر بن رضا، معجم قبائل 
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3 - ترجم الكامل األُْدُفِوّي لبعض ذوي قرابته، ووصفهم بأهّنم »ثعالبة« يف مجيع 
نسخ الّطالع، منهم:

أ - إبراهيم بن حمّمد الّثعلبّي األُْدُفِوّي)1(.

ب - أمحد بن كامل بن احلسن الّثعلبّي)2(.

احلسن  بن  كامل  بن  أمحد  األُْدُفِوّي  الّثعلبّي  نوفل  بن  مطّهر  بن  جعفر   - ج 
الّثعلبّي)3(.

د - حسن بن عيّل الّثعلبّي )4(.

هـ - اخلرض بن احلسني الّثعلبّي)5(.

و - عبد احلّق بن احلسن الّثعلبي األُْدُفِوّي )6(.

ز - عيّل بن ثعلب بن أمحد، وينعت بالعامد األُْدُفِوّي الّثعلبّي)7(.

بن أمحد بن جعفر  فقال: »ثعلب  »الّثاء«  باب  له يف  لقريب  املؤّلف  4 - ترجم 
يف  الرّتمجة  هذه  غري  يوجد  وال  قريبنا«)8(.  األُْدُفِوّي  امللك  علم  يونس  بن  أمحد  بن 
باب »الّثاء« ممّا يؤّكد أهّنم »ثعالبة«، ولو كانوا »تغالبة« لوردت هذه الرّتمجة يف باب 

»الّتاء«، ولكان باب »الّثاء« خاليا من الرّتاجم)9(.

5 - وقد َتْرَجَم لأُلْدُفِوّي مجاُل الّدين اإلسنوي )ت772هـ( -وهو قريب زمنا 
منه- فجاء بيشء مغاير ملا يف املصادر فقال: »كامل الدين أبو الفضل، جعفر وعبد 
اهللّ بن ثعلب بن جعفر األُْدُفِوّي، -قال- وهذه األربعة كانت أعالما عليه بوضع 

.141/1 1414هـ/1994م، 
1( الّطالع، ص66.

2( م، ن، ص107.

3( م، ن، ص186.

4( م، ن، ص207.

5( م، ن، ص239.

6( م، ن، ص284.

7( م، ن، ص381.

8( م، ن، ص176.

9( م،ن، مقدمة املحّقق، ص، ل. 
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والده، وكان يعرف بكل منها. وال يعلم أحد من العرصيني وقع له مثل ذلك)1(. 
وما ذكره رصيح يف أّن اسم أبيه هو »ثعلب« ولو كان فيه خالف لذكره. وأّما قوله 

»جعفر وعبد اهلل« فيبدو أّنه تصحيف »جعفر وعد اهلل بن ثعلب«. 

ولد الكامل األُْدُفِوّي يف منتصف شعبان)2( من سنة 685هـ، ومل يضبطه معارصه 
بِاْلَقاِهَرِة  اْلكتب  بسوق  َرَأْيته  وِستاِمَئة،  َوَثاَمننَِي  بضع  سنة  »مولده  فقال:  الّصفدّي 
ات«)3( وتابعه عىل ذلك ابن حجر)4( والّشوكايّن)5(، وذكر ابن قايض شهبة والعامد  َمرَّ

احلنبيل أّن ذلك كان سنة مخس َوسبعني وِستاِمَئة، ومل ينسباه إىل أحد)6(.

وكان ميالده بُأْدُفو)7( وإليها نسبته، وهي مدينة كبرية فيام يظهر)8( بصعيد مرص 
يدّل عىل كرَبها  أقرب-)9(،  إىل قوص  األعىل بني أسوان وقوص، -ولعّلها كانت 
وامتداد رقعتها قول األدفوّي: »ولا قرى كثرية من الرّب الغريّب والرّب الرّشقّي، وأرض 
مّتسعة وجزائُر، وأرضها واسعة الّطول، مسريهتا بسري اجِلامل يوم كامل وبعض آخر 
الدين )ت 772هـ(،  أبو محّمد، جامل  الّشافعّي،  الحسن بن عيل  بن  الّرحيم  اإلسنوي عبد   )1

1407ه/1987م،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  الحوت،  يوسف  كامل  تحقيق  الّشافعية،  طبقات 
.86/1

2( م، ن،86/1. وابن رافع تقي الدين محّمد بن هجرس بن رافع السالمي )ت774هـ(، الوفيات، 

تحقيق صالح مهدي عّباس وبشار عواد معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1402ه، 43/2.
3( الوايف بالوفيات، 77/11.

4( الّدرر الكامنة، 84/2.

5( البدر الّطالع، 182/1.

6( طبقات الشافعّية، 20/3 وشذرات الّذهب، 263/8.

7( هكذا ضبطه املؤّلف يف الّطالع الّسعيد، ص555، قال: »ُأْدُفو« بدال مهملة ال ُيعرَف غري هذا، 

تلّقيته من أهلها قاطبة، ورأيته كذا يف مكاتيبهم الحديثة والقدمية جّدا واملتوّسطة، ال يختلفون 
يف ذلك، ونقل الرّشاطّي عن اليعقويّب أّنها بالّتاء املنقوطة نقطتني من فوق، وبعُضهم قال بالّذال 
املعجمة، وكّل ذلك عندي ال يعتّد به لاَِم وصفت لك، وأهل البالد أعرف ببالدهم من البعيد 

الّدار، واملوجود يف الكتب يف الّنسبة إليها: »ُأْدُفِوّي«.
8( ذكر ياقوت أّنها قرية. وما نذكره يف الّتعريف بُأدفو يرتقي إىل ما بعد وفاة ياقوت مبائة سنة 

وربعها، وال شّك يف أّنها ما عادت كام يف الزّمن الذي ذكرت فيه يف معجم البلدان. انظر: الحموّي 
الّرومي ياقوت بن عبد الله شهاب الّدين أبو عبد الله )ت 626 هـ(، معجم البلدان، ط2، دار 

صادر، بريوت، 1995م، 126/1.
منه  الذي  املوضع  »قوص«  كان صعيد  »وملّا  قال:  لقوص حيث  املؤلّف صعيدا  عّدها  لهذا   )9

نشأيت، واملكان الذي إليه نسبتي، واملحّلة التي فيها عّش الذي منه درْجُت، وَخشِّ الذي عنه 
خرجت، وأرُضه األرض التي هي أّول أرض مّس جلدي ترابها، ولّذ لطريف آكاُمها وِظرابها، وحال 
لقلبي أرجاؤها ورحابها، والتي أمطر الّرزق عيّل سحاُبها، ووضعت عّني بها الّتامئم، وأقمُت بها 
إىل أن طار من رأيس غرابها«. الطالع الّسعيد، ص 3 - 4. ويف طبقات اإلسنوي، 86/1 ما يدّل عىل 

أّن أدفو من أعامل قوص.
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من كّل جانب، هبا نخيل كثرية، وأشجار غزيرة، وبساتني واسعة، وفاكهة شديدة 
غنمها  وحلم  جاٍر  وفري  وماؤها  الّرائحة،  عطرة  ورياحينها  املنظر،  حسنة  احلالوة، 

أطيب حلوم إقليم الّصعيد كّله«)1(. وقد مجع األُْدُفِوّي ذلك يف قوله:
]من الكامل[2

مــــضت قد  بُأدفو  أّيام  *هللّ  * بني الّرياض أجيُل فيها النّاظرا*
جارًيا ماء  رأيُت  اّتهت  *أّنى  * به وزهًرا نارضا* الموم  أجلو 
وزهورها رحياهنا  من  *وأشّم  * عاطرا* ونرشا  لنا  يفوح  مسًكا 
وحلومها وثامرها  *وبامئها  * سائرا* الربّية  بني  غدا  َمَثٌل 
*ال أقفرت تلك الّربوع وال عفا * مغنى هبا اجلود أصبح عامرا)40(*

وعن أهلها قال الكامل األُْدُفِوّي: »وأهلها معروفون بالعّفة، موصوفون بالّصدق 
والّتحّرز يف األقوال، مشهورون بإكرام الوارد، وإغاثة امللهوف، وإسداء املعروف، 
بنو  منهم   )...( والّرياسة،  والعدالة  املكارم  أهل  من  كبري  مجع  بُأْدُفو  وكان   )...(
نوفل، - وهم أهل املؤّلف- وفيهم قال بكثري من الّتواضع: »أهل مكارم ورياسة، 
لرشحت  أهيل  أهّنم  ولوال  َمرُضّية،  وصفات  ُحكمّية  ومناصب  ونفاسة،  وجاللة 
فقال: »فهذه  الفضل  بذكر هذا  مبارك  يبخل عيّل  ُنبَلهم«)3(. ومل  فضلهم، وذكرت 
املدينة لا قدم يف العّز والفخر جاهلّية بام تيل عليك من اآلثار اجلليلة، وإسالما فإهّنا 
منشأ جلملة من األكابر واألفاضل، وكفاها رشفا أّن منها الكامل جعفر األدفوي«)4(. 

وقد غلب عىل أهل إقليم الّصعيد مُجْلًة الّتشّيع منذ زمن العبيدّيني، وكان هبا قديام 
طائفتني:  أهلها  فكان  ببلده،  »فاشًيا  أيضا  ذلك  وكان  األُْدُفوّي-  يذكر  -كام  أيضا 
اإلسامعيلّية واإلمامّية، ثّم ضُعف حّتى ال يكاد ينبُز به إاّل أشخاص قليلة جّدا، بل 
»وقد قّل ذلك )يف اإلقليم كّله( واضمحّل، وهلل احلمد واملنّة)5(. كام مل يكن باإلقليم 

كّله من اليهود إاّل نحو العرشة أنفس أو أقّل)6(.
1( الّطالع الّسعيد، ص 24 و36 و37، بترّصف.

2( م، ن، ص36.

3( م، ن، ص37.

4( الخطط، 49/8 - 50.

5( م،ن، ص34 و37 ويف ص 38 منه قال عن إسنا: »وكان الّتشّيع بها فاشًيا، والرّفض بها ماشًيا، 

نع، لكّنه جّف بها  فجّف حّتى خّف«. ويف ص 39 ذكر ُأْسُفون فقال: »بلدٌة معروفة بالّتشّيع الشَّ
وقّل«.

6( م، ن، ص44.
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يف  العلم  حارضة  إىل  املؤّلف  انتقل  وشّب،  نشأ  وفيها  هبا،  ولد  التي  ُأْدُفو  من 
الّصعيد وأكثره مدارس)1( -قوص)2(- طلبا للعلم، فسمع هبا احلديث)3(، والّظاهر 
أّن ذلك كان بدار احلديث هبا)4(، وال نظّن أّن طلبه اقترص عىل هذا الفّن من العلوم 
الرّشعّية فقد »كانت قوص مدرسة إسالمّية تضارع مدارس القاهرة، بل رّبام فاقتها 
بأشياخها األساطني«)5( إذ يذكر لنا ابن حجر والّشوكايّن فيام نقاله عن الّصفدي: 
»أّن األُْدُفوّي اشتغل يف بالده حّتى مهر يف الفنون، والزم ابن دقيق العيد، وتأّدب 
قوص  مناهل  من  املؤّلف  ارتوى  »ومّلا  كثريا«)6(.  عنهم  ومحل  العلامء  من  بجامعة 
شيخه  لقي  حيث  القاهرة  إىل  اّته  الربرة،  علامئها  معارف  واستوعب  الّثرة«)7(، 
العاّلمة أبا حّيان األندليّس فالزمه طويال، وأخذ عنه كثريا. وكان األُْدُفوّي مولعا 
بالكتب، كثري الرتّدد عىل سوقها بالقاهرة)8(، ويؤَثر عنه أّنه ظّل وثيق الّصلة ببلده 
إىل  يعود  ثّم  فيها  له  ببستان  ليقيم  الّدروس،  بطالة  أّيام  إليها  يعود  أدفو حيث كان 

حارضة مرص الستكامل الّطلب)9(.

ويبدو أّن املؤّلف مل يكن راضيا متام الّرىض بام كان يتلّقاه من تعليم يف القاهرة، بل 
يمكن اجلزم بأّنه كان بِرًما بذلك، وقد رّصح به فيام أنشده لنفسه:

1( عّدد األدفوي املدارس مبدن الّصعيد فقال: »وبقوص سّتة عرش مكانا للّتدريس، وبُأسوان ثالثة 

وبهّو مدرسة،  وبِقنا مدرستان،  وبأرْمْنت مدرسة،  وباألقرص مدرسة،  وبأسنا مدرستان،  مواضع، 
وبَقُموال مدرسة، الجملة مثانية وعرشون موضعا )كذا قال مع أّن املذكور سبعة وعرشون موضعا 
الّطالع  اإلقليم«.  غري هذا  ديار مرص يف  من  البحرّي  وال  القبيّل  بالوجه  ذلك  يوجد  وال  فقط( 

الّسعيد، ص45.
2( ُقوُص: بالضم ثم السكون، وصاد مهملة، وهي قبطية: وهي مدينة كبرية عظيمة واسعة قصبة 

صعيد مرص، وأهلها أرباب ثروة واسعة، وهي محّط التجار القادمني من عدن وأكرثهم من هذه 
املدينة، وهي شديدة الحّر لقربها من البالد الجنوبية. معجم البلدان، 413/4.

3( طبقات ابن قايض شهبة، 20/3 وشذرات الّذهب، 263/8.

4( ذكرها األدفوي يف الّطالع، ص27، ومن أعالمها مّمن َدرََس )ورمّبا درّس( بها ابن َدِقيق الِعيد 

محّمد بن عيل بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقّي الدين القشريي، )625 - 702 هـ / 1228 
- 1302 م( وابن َسيِّد الّناس محّمد بن محّمد الَيْعُمري فتح الّدين أبو الفتح )671 - 734 هـ / 

1273 - 1334 م(.
5( م، ن، مقدمة املحقق، ص، ل.

6( الّدرر الكامنة، 84/2 والبدر الّطالع، 182/1. بترّصف.

7( الّطالع السعيد، مقدمة املحّقق، ص، ل.

8( الوايف بالوفيات، 77/11.

9( م، ن، 78/11.
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]من الكامل[1
ُروس بمرصنا يِف عرصنا *إِن الدُّ * عياط* وفرط  لغط  عىل  طبعت 
لنهاية َتنَْتِهي  اَل  *ومباحث  * األغـالط* َظاهُر  َونقل  جدالً 
كّلَها مَبـاحَث  ُيْبِدي  *ومدّرس  * نشأت َعن التَّْخِليط واألخالط*
علمه َغاَيُة  َصار  قد  *وحمدث  * الدمياطي* َعن  َيْرِوهَيا  َأجَزاء 
َعالِيا َحِديثا  تروي  *وفالنة  * َأْسَباط* َعن  َذاك  يروي  َوُفاَلن 
*َواْلفرق َبني عزيزهم وغريرهم * واحلناط* اخْلياط  َعن  وافصح 
دأُبه فيهم  النّحرير  *والفاضل  * بقراط* َأو  أرسطاطاليس  َقول 
جهرة نادت  اهلل  دين  *وعلوم  * بساطي* طي  فِيِه  زَمان  َهَذا 
أوقاته َواْنَقَضت  زماين  *وىل  * األرشاط)54(* مجَلة  من  وذهابه 

أّما عن شيوخ املؤّلف فقد تلّقى الكامل األدفوّي علومه عىل أيدي كثري من علامء 
زمانه، من أشهرهم: 

َحيَّان  ابن  يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حمّمد  النَّْحوي  َحيَّان  َأُبو  الّشيخ   -  1
الغرناطي األندليس اجلياين، النِّْفزي، أثري الدين، فريد العرص وشيخ الزمان وإمام إَِمام 
وقته يِف النَّْحو والقراءات واآلداب، ومن كبار العلامء بالتفسري واحلديث والرّتاجم 
والّلغات. ولد يف إحدى جهات غرناطة سنة 654هـ، ورحل إىل مالقة. وتنقل إىل أن 
أقام بالقاهرة. وتويف فيها سنة 745هـ، بعد أن كّف برصه)2(. قال األدفوّي: »جرى 
عىل مذهب أهل األدب يف أّنه تستمليه حماسن الّشباب، ويستحسن الّطرب«)3(، وقال 
يرثيه: »ذاك الذي أبكى العيون بعُده، وأنكى القلوَب فقُده، وطوى بساط األدب بعد 
نرشه، وبقي له ذكر خمّلد إىل يوم نرشه، مّرت يل يف صحبته أعوام وسنون، وأقمت يف 
خدمته من سنة ثامين عرشة إىل حني انتزعته منّا يد املنون، ووددت لو طالت مّدته، 
ومتنّيت أن يفسح يف عمره، وهل حيصل للمرء ُمنيته، وشغر منه الّزمان وتعّطل منه 
عىل  واحلزن  دائم،  بعده  عىل  فاألسف  وباجلملة  كان،  خرب  يف  ودخل  املكان،  ذلك 

فقده قائم، أفاض اهلل عليه سحائب رمحته، وأسكنه بحبوحة جنّته)4(. 

1( الدرر الكامنة، 85/2.

2( األعالم، 152/7.

3( األدفوي، البدر الّسافر عن أنس املسافر، تحقيق قاسم الّسامرايئ وطارق طاطمي، ط1، دار 

الرباط، 1436ه/2015م، 989/2. والّتوزيع،  للّنرش  األمان 
امللوك، 423/3،  الّسلوك ملعرفة دول  املقريزي  الوفيات، 71/4،  الكامنة، 85/2، فوات  الّدرر   )4
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تقّي  الفتح،  أبو  مطيع،  بن  وهب  بن  عيّل  بن  حمّمد  القضاة  قايض  الّشيخ   -  2
الدين القشريي، الشهري بابن دقيق العيد، ولد بقوص سنة 625هـ تفّقه عىل والده 
السالم  عبد  ابن  الّدين  عّز  الشيخ  عىل  تفّقه  ثم  املذهب،  مالكّي  والده  وكان  هبا، 
العلم، موصوفا  لفنون  كان جامعا  فيهام)1(.  وأفتى  املذهبني،  )ت660هـ(، فحّقق 
»كان  جمتهد،  باألصول،  العلامء  أكابر  من  النّفوس)2(.  يف  معّظام  والتأّله،  بالّصالح 
من  هذين  يف  سبق  حمّدثا،  مفّسًا،  وعيونه،  كالمه  يف  الفوائد  من  يرسله  فيام  غامًما 
ا، حقيقًا  كان عجاًل أو متلبثًا، فقيهًا مدّققا، قام بفروع املذهبني حمّققا، أصوليًّا أشعريًّ
بانفراده يف ذلك حرّيا، نحوّيا أديبا، ناظاًم ناثرًا عجيبا، ال يباريه يف كل فنونه مبار، 
وال جياريه يف مضامرها جمار«)3(، ويل قضاء الديار املرصية سنة 695 هـ فاستمر إىل 
املذهب  الكامل األدفوي)4( وكان ممّن أخذ  702هـ، الزمه  أن تويف )بالقاهرة سنة 

والعلوم عنهم من علامء ذلك العرص)5(.

َعاَلء  احلسن،  أبو  يوسف،  بن  إسامعيل  بن  عيّل  القضاة  قايض  ْيخ  َوالشَّ  -  3
دمشق  إىل  منها  وقدم  668هـ،  سنة  بقونية  ولد  الشافعّي،  الفقيه  القونوي  ين  الدَّ
سنة 693هـ وانتقل إىل القاهرة، فتصّوف، وتلقى علوم األدب، َوتقّدم يِف معرَفة 
يِف  احْلَاِوي  بِاْلعلِم، وصنّف رشح  َواأْلُُصول، وتصّدى لالشتغال  َواْلِفْقه  التَّْفِسري 
َودفن  تويّف هبا  أن  إىل  فأقام بدمشق  727هـ  الّشام سنة  َوَغريه، وويّل قضاء  الفقه 
بسفح قاسيون سنة 729هـ)6(. قال األدفوي: »رحلت إليه من أمد بعيد، وقصدته 
وكان  وأستفيد،  عنه  وآخذ  يفيد،  ما  عليه  أقرأ  الّصعيد، والزمته سنني،  أعىل  من 

مشفقا عيّل وحمسنا إيّل«)7(.

4 - َواْلَقايِض حمّمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافعّي، 
بدر الدين، أبو عبد اهلل )639 - 733 م/1241 - 1333 م( من العلامء باحلديث 

الّسافر عن أنس املسافر، 979/2 - 981. البدر 
1( شذرات الّذهب، 12/8.

2( م،ن، 565/7.

3( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 577/4.

4( الّدرر الكامنة، 84/2.

5( شذرات الّذهب، 263/8. ابن قايض شهبة طبقات الّشافعّية، 20/3.

6( السلوك ملعرفة دول امللوك، 123/3، الدرر الكامنة، 4/ 29 - 33.

7( البدر الّسافر، 563/2.
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وسائر علوم الدين. ولد يف محاة. وويل احلكم واخلطابة بالقدس، ثّم القضاء بمرص، 
وتويف  القضاة.  خيار  من  كان  وعمي.  شاخ  أن  إىل  مرص  قضاء  ثّم  الشام،  فقضاء 

بمرص.

ين  ْيخ حمّمد بن يوسف بن عبد اهلل بن حممود، أبو عبد اهلل شمس الدَّ 5 - َوالشَّ
سنة  املوصل  نواحي  من  عمر،  ابن  بجزيرة  ولد  الّشافعية.  فقهاء  من  اجلزري، 
بالقاهرة. »كان فقيها عارفا  ثّم  فأقام بقوص  637هـ، ونشأ هبا. وسافر إىل مرص، 

باألصلني، والنحو والبيان واملنطق والطب، أديبا شاعرا ذا مروءة«)1(.

َقاَل:  »اَل«  قلت:  شغل؟«  َلك  »َما  يل:  َفَقاَل  َعَلْيِه  ألقرأ  »ِجْئته  األدفوي:  قال 
»احرض بعد اْلَعرْص َفإِن اّتفق َأقَرأ«، َففعلت َذلِك َفلم خيّل َيوًما باخلروج إيّل، وكان 
حسن الّصوَرة مليح الشكل ُحْلو العباَرة َعاملا بالفنون من الِفقه َواأْلُصول والنحو 
واملنطق واألدب والّرياضّيات ورشح منهاج اْلَبْيَضاِوّي يِف جملدة َلطِيَفة َواْعتذر يِف 
خطَبته بكرب الّسن وكان كريم األخاَلق يْسَعى يف قَضاء حوائج النَّاس ويبذل جاهه 

ملن َيْقِصدُه )2(. تويف بالقاهرة سنة 711هـ.

6 - ُيوُنس بن عبد امْلِجيد بن َعيّل بن َداُود اْلُذيِلّ الَقايِض رساج الّدين األرمنتي 
القشريي، وأجازه  الّدين  الشيخ جمد  بأرمنت سنة 644هـ وتفّقه بقوص عىل  ولد 
وغريه،  العّطار  الّرشيد  من  وسمع  علامئها،  عىل  فاشتغل  مرص،  ورد  ثم  بالفتوى، 
وصار يف الفقه من كبار األئمة، مع فضله يف النحو واألصول، وغري ذلك وتصّدر 
إلفادة الطلبة )3(، َقاَل اْلَكاَمل األدفوي: َكاَن من الفقهاء الفضالء، األدباء الّشعراء، 
الّدين أيب احلسن عيّل  املحمودي السرية يف القضاء، سمع احلديث من الشيخ جمد 
بن وهب القشريي، واحلافظ أيب احلسني حييى بن عيّل العّطار، وأيب حفص عمر بن 
موسى العامرّي، وحّدث بقوص وغريها، أسند عنه األدفوي من طريق أيب عبد اهلل 
البخاري حديث النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »من يقل عنّي ما مل أقل فليتبّوأ مقعده من النّار«. قال 
األدفوي: »وكان حسن املحارضة، مليح امْلَُجاوَرة، صنّف كتاب »امْلَساِئل املهمة يِف 
ة«، َوكتاب »اجْلمع َواْلفرق«، )...( َوويّل َقَضاء إمخيم يِف واَلَية َتِقّي  اْختاَِلف اأْلَِئمَّ

1( اإلسنوي، طبقات الّشافعّية، 185/1.

2( الدرر الكامنة، 55/6.

3( شذرات الّذهب، 125/8.
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الّدين اْبن بنت اأْلََعّز، ثمَّ ويل هبنسا يِف واَلَية اْبن َدِقيق اْلِعيد، ثمَّ ويل َقَضاء قوص 
يِف واَلَية اْبن مَجاَعة بعد َأن واّله ُبْلَبْيس والرّشقية، مل يزل بقوص إىَِل َأن َماَت هبا سنة 

725هـ)1(.

القرطبّي  الّدين  القنائّي، حمي  النّجارّي  األنصارّي  بن أمحد  بن حمّمد  7 - أمحد 
ظاهرة  رياسة  بلده  يف  وله  وصمتًا،  عدالة  يلزم  َثبتًا،  شيخًا  كان  بقنا،  ولد  املحتد، 
وأخالق طاهرة. سمع احلديث عن رشف الدين حمّمد بن عبد اهلل املريس وغريه، 

وحّدث بقوص)2(.

سمع  قنا،  ببلده  رياسة  له  عدال،  ساكنا  عاقال  ثبتا  شيخنا  »كان  األدفوي:  قال 
وحّدث  وغريه  املريّس  اهلل  عبد  بن  حمّمد  الّدين  رشف  اإلمام  الّشيخ  من  احلديث 

بقوص، وتويّف بقنا سنة 709هـ)3(.

الّدشناوي  الّدين  َتاج  القويص  حمّمد  بن  مْحَن  الرَّ عبد  بن  َأمْحد  بن  حمّمد   -  8
حفاظ،  بن  السالم  عبد  الدين  نجم  الشيخ  عىل  القراءات  قرأ  هـ،   646 سنة  ولد 
وسمع عىل املنذري، والرشيد العطار، وتقي الدين بن دقيق العيد، ورشف الدين 
العيد، وعن  الدين بن دقيق  الشيخ جمد  الفقه عن  الدمياطي، وغريهم )...(وأخذ 
ودرس  واإلسكندرية،  والقاهرة  ومرص  بقوص  حدث   )...( الدين،  جالل  والده 
بالفاضلية بالقاهرة نيابة عن الشيخ جمد الدين بن دقيق العيد، ودرس بالعزية بظاهر 
قوص، واملدرسة النجمية واملدرسة الساجية. وأفتى، وحدث، واستبقى اخلريات 

وما تلبث.

مجيل  املعارشة،  كريم  األخالق،  طيب  اللسان،  فصيح  اجلنان،  قوي  وكان 
األوصاف فيام تواله أو بارشه، مقرئا حمدثا أديبا، شاعرا لبيبا أريبا مل يزل عىل حاله 

إىل أن فارق العيش واستوى عنده احللم والطيش)4(.

فاضل،  عامل  فقيه  العرص،  ونزهة  الّدهر،  نخبة   )...( »شيخنا  األدفوي:  قال 
مقرئ حمّدث، أديب شاعر، كريم األخالق، طّيب األصول واألعراق، )...( ال متّل 

1( الّطالع الّسعيد، ص 729 - 731، الدرر الكامنة، 262/6.

2( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 320/1.

3( الطالع السعيد، ص110، الوايف بالوفيات، 221/7.

4( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 269/4.
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عرشته، وال ترتك صحبته )...( سمع احلديث عىل مجاعة من احلّفاظ، منهم العالمة 
عبد العظيم املنذرّي، والّشيخ ابن دقيق العيد، حّدث بقوص والقاهرة، وسمع منه 
مجاعة كثرية، منهم الّشيخ أبو الفتح حمّمد بن سّيد النّاس )...( سمعت منه احلديث 
املنذري وغري  العوايل، للحافظ  الّسنن  فيه موافقة  الذي  باألّولّية، واجلزء  املسلسل 
ذلك، وأجاز يل رمحه اهلل، وسمعت منه كثريا من شعره، وحرضت درسه)1(. مات 

بقوص سنة 722هـ)2(.

9 - عيّل بن هبة اهلل بن أمحد بن إبراهيم األسنائي، املنعوت بنور الّدين، ويعرف 
واجلالل  القفطي،  بالبهاء  تفقه  صاحلا،  دينا  الفقه،  يف  إماما  كان  الّشهاب،  بابن 
قال  قوص.  إىل  أدخلها  من  أّول  وهو  بمّكة،  الّروضة  كتب  حّج  ومّلا  الّدشناوي. 
األدفوي: »شيخنا، كان من الفقهاء املفتني، )...( وتوىّل احلكم بأدفو وِقنا، وكانت 
ودارت  بقوص،  احلديث  بدار  يدّرس  وكان  مستحسنة،  وسريته  حسنة،  طريقته 
مّدة طويلة، وحرضت درسه سنني  الفتيا، صحبته  الفتوى، وكان مسّددا يف  عليه 
كثرية، وكان قّواما باألمر باملعروف والنّهي عن املنكر، وله بالّليل هتّجد وكان مهيبا 

مع أّنه كان متواضعا، )...( وكانت وفاته بقوص سنة 707هـ«)3(.

احلافظ  العامل  اإلمام  الشيخ  الناس،  سيد  بن  أمحد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   -  10
املحدث، فتح الدين أبو الفتح ابن الفقيه أيب عمرو ابن احلافظ أيب بكر اليعمري؛ 
كان حافظًا بارعًا أديبًا بليغًا مرتساًل، حسن املحاورة لطيف العبارة، فصيح األلفاظ 
اْلَكاَمل االدفوي  َقاَل  كامل األدوات ال متّل حمارضته، كريم األخالق زائد احلياء. 
رَية ِكَتابه امْلَُسّمى ُعُيون اأْلَثر، َوُهَو كتاب جيد يِف  حفظ التَّنْبِيه يِف اْلِفْقه وصنف يِف السِّ
ِمِذّي َوَلو اْقترص فِيِه عىل فن احلَِديث من اْلَكاَلم عىل اأْلََسانِيد  ْ َبابه َورشع لرشح الرتِّ
لكمل لكنه قصد َأن يتبع َشْيخه اْبن َدِقيق اْلِعيد َفوقف دون َما ُيِريد، )...( وحّدث، 
وسمع منه مجع كبري من املرصّيني والّشامّيني وغريهم، اجتمعت به كثريا، وسمعت 

منه آدابا يفوق نرشها عبريا)4(.

1( الّطالع السعيد، ص488 - 490.

2( الدرر الكامنة، 51/5.

3( الّطالع الّسعيد، ص 420 - 423.

4( البدر السافر، 915/2 - 919.
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أبو عبد اهلل املرصي  إبراهيم بن حيدرة  بن  الدين حمّمد بن أمحد  11 - شمس 
ابن القاّمح الشافعي. كان عامًلا فقيًها فاضاًل حمدًثا، رسيع احلفظ. ولد بالقاهرة سنة 
656هـ، قال األدفوي: »كان شيخا فاضال، مشاركا يف فنون كثرية، سمع احلديث 
من ابن مرض، والنّجيب والعّز احلّرانيني وابن خطيب املّزة، وحّدث، وسمع منه مجع 
نكت  عنده  املحارضة،  اخللق، حلو  منه. وكان حسن  كثري من أصحابنا وسمعت 
وفوائد، ومسائل يف فنون، وعنده تواريخ املرصّيني، وتراجم تستفاد منه، وفتاويه 
ال بأس هبا، )...( دّرس بدار احلديث الكاملّية نيابة عن شيخنا قايض القضاة ابن 
مجاعة، )...( وكان عاقال لبيبا، ثقة يف الكالم، متساحما يف األحكام)1(. ومل يزل إىل أن 

بان وباد، وسكن األرض إىل يوم املعاد)2(، وذلك بالقاهرة سنة 741هـ«.

12 - عالء الدين أبو احلسن عيل بن حمّمد بن عبد الرمحن بن خّطاب املعروف 
املتكّلم،  األصويّل  الّشافعي  الفقيه  باألندلس-)3(.  مدينة  باجة  إىل  -نسبة  بالباجي 
الّشيخ  عىل  وتفّقه  التلمساين،  العّباس  أيب  من  بدمشق  سمع  631هـ،  سنة  مولده 
يطلق  العالء  عنه:  يقول  العيد  دقيق  ابن  اإلمام  وكان  الّسالم،  عبد  ابن  الدين  عز 
عليه عامل، صنّف ودّرس وأفتى )...( واشتغل النّاس عليه طائفة بعد طائفة)4(. أقام 
بدمشق مّدة وويل قضاء الكرك، ثّم دخل القاهرة واستوطنها. له يف املحافل مباحث 
مشهورة، ويف املشاهد مقامات مأثورة. كان إماما يف األصلني واملنطق، فاضال فيام 
عدامها، وكان أنظر أهل زمانه ومن أذكاهم قرحية، ال يكاد يقطع يف املباحث)5(. قال 
ابن شهبة: كان أعلم أهل األرض بمذهب األشعري، وكان هو بالقاهرة والّصفي 
الندي بالّشام القائمني بنرصة مذهب األشعري، وكان ابن دقيق العيد كثري التعظيم 
له)6(. قال األدفوي: لزمته مّدة، وقرأت عليه قطعة من رشح الّتنقيح للقرايف. تويف 

بالقاهرة سنة 714هـ )7(.

1( البدر الّسافر، 722/2 - 723.

2( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 267/4.

3( شذرات الّذهب، 62/8.

4( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 483/3.

5( اإلسنوي، طبقات الّشافعّية، 137/1.

6( ابن قايض شهبة، طبقات الشاّفعّية، 224/2.

7( البدر السافر، 2/ 608 - 609.
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فقيها  كان  بأّنه:  ُوِصف  عاملًِا  األفذاذ  العلامء  أولئك  عن  الّتلقي  هذا  أنبت 
وأّنه:  اْلُفنُون)2(،  ُذو  البارع  األديب  اْلَعالَمة  اإِلَمام  وأّنه:  مصنّفا)1(،  أديبا  بارعا، 
اإلمام العاّلمة الشافعي، من فضالء أهل العلم)3(، ومجع له اإلسنوي ذلك فقال: 
ُمُروَءة  َذا  للّتكّلف  طارحا  كِرياًم  ذكّيا  َشاِعًرا  أديبا  َدة  ُمتَعدِّ ُعُلوم  يِف  مشاركا  »َكاَن 
َكثرَِية«)4(، وجعله احلافظ الّسخاوي: »من نجوم الدى ومصابيح الّظلم املستضاء 
الّدين  مجال  طبقة  يف  وعّده  الّرجال«،  يف  املتكّلمني  من   )...( الّردى  دفع  يف  هبم 
َكْيَكْلِدي  بن  وخليل  )ت748هـ(،  الّذهبّي  الّدين  وشمس  )ت742هـ(،  املّزّي 

العالئي )ت 761هـ(«)5( وغريهم.

املصنّفات  من  ثروة  العلامء  أولئك  مالزمة  وطول  الّتلقي  هذا  ثمرة  من  وكان   
املتمّيزة خّلفها الكامل األدفوي يف فنون شّتى من الرّتاث العريب اإلسالمي، هي:

1 - اإلمتاع بأحكام الّسامع، وهو الكتاب الذي نحّققه.
2 - البدر الّسافر عن أنس املسافر)6(.

3 - تريج جزء حديثّي قرأه عىل شيخه أيب حّيان)7(.
4 - الّطالع السعيد اجلامع أسامء نجباء الّصعيد)8(.

5 - اْلغَرر املأثورة والّدرر امْلَنُْظوَمة واملنثورة)9(.
6 - فرائد الفوائد ومقاصد القواعد )يف علم الفرائض()10(.

1( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 237/10.

2( ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 20/3.

3( العامد الحنبيل، شذرات الذهب، 263/8 - 264.

4( اإلسنوي، طبقات الّشافعّية، 86/1.

5( الّسخاوي شمس الّدين محّمد بن عبد الّرحمن)ت 902ه( اإلعالن بالّتوبيخ ملن ذّم التاريخ، 

دار الكتاب العريب، بريوت، 1403ه/1983م، ص 167.
الّظنون، 230/1  الّسافر يف تحفة املسافر. كشف  البدر  6( ذكره حاجي خليفة وكحالة بعنوان: 

.136/3 املؤلفني،  ومعجم 
7( البدر الّسافر، 989/2، ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 20/3.

الّصعيد،  بأعىل  والّرواة  الفضالء  الجامع ألسامء  الّسعيد  الّطالع  بعنوان:  األوىل  8( كانت طبعته 

نرشته املطبعة الجاملية مبرص سنة 1339ه. وانظر: كشف الّظنون، 1091/2 واألعالم، 122/2.
9( ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 21/3. ويظهر أّنه جمع فيه نظمه ونرثه.

فهرس  انظر:   .105 برقم  بأملانيا  جوته  مبكتبة  مخطوطة  نسخة  ومنه   .123/2 األعالم،   )10

 Wilhelm تصنيف ،)GOTHA( املخطوطات الرّشقّية باملكتبة الّدوقّية مبدينة جوتة األملانّية
ج1ص190. 1878م،  عام  جوتة  مبدينة  طبع   ،pertsch
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7 - كتاب اإلسعاف)1(.
8 - كتب عىل ُمَقّدَمة رشح امْلَُهّذب َأْشَياء َحَسنَة َوَزاد َأْشَياء مهّمة)2(.

9 - جَمُْموع فِيِه َفَواِئد فقهّية)3(.
10 - املويف بمعرفة الّتصّوف والّصويف)4(.

11 - الوصايا املهّذبة يف القضايا املجّربة)5(.  
12 - له نظم ونثر حسن)6(.

وَكاَن  َلُه،  ُبْسَتان  يِف  ُيقيم  َكاَن  أدفو حيث  وبلده  القاهرة  ما بني  األدفوي  عاش 
أّنه مل  الّطيَبة)7(، َوممّا عرف عنه  خَيُْلو من املآكل  َكاَن اَل  َذلِك  ْنَيا وَمَع  الدُّ متقّلاًل َعن 
كثري  لا،  حمّبا  بالكتب،  مولعا  وكان  ِعنْده)8(،  َذلِك  َداِعَية  لفقدان  يتّس  َومل  ج  يَتَزوَّ
بالقاهرة)9(، نذر نفسه للعلم فسمع وحّدث ودّرس وأعاد قبل  الرتّدد عىل سوقها 
له، وكان ضحوك  القاهرة سكنا  الّصاحلّية يف  املدرسة  بأّيام يسرية)10(، واّتذ  موته 
امللقى، يروق من  امَلَلِق عند  النرّش، حلو  يلقاه أحد إال عاطر  البرش، ال  الّسّن دائم 

حيادثه خلقا وخلقا، لطيف الذات، متوّسع النّفس يف الّلّذات)11(.

ة باملوسيقى)12(، يعرف النّحو، وترشق شمسه فيه  َلُه نظم ونثر حسن، َوِعنْده خرْبَ
ة  يف يوم صحو، يغلب عليه األدب، وال يفرت عاّم له فيه من الّطلب)13( َوله معرَفة َتامَّ

1( ذكره يف املويف مبعرفة الّتصوف والّصويف، ص46، قال: فهو ما رسمته يف كتاب اإلسعاف.

2( ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 21/3.

3( م، ن، 21/3. قال ابن قايض شهبة: اعتنى ِفيَها ِبالنَّْقِل َوله ِفيَها مَباحث َحَسَنة.
1408ه  سنة  بالكويت  والّتوزيع  للّنرش  العروبة  بدار  وطبع  صالحّية  عيىس  محّمد  حّققه   )4

/1988م.
 235371 اآلتية:  باألرقام  والّتاث  للّثقافة  املاجد  مركز جمعة  نسخ يف  ثالث  منه  األدب،  يف   )5

.892/2 الّسافر،  البدر  يف  األدفوي  وذكره  و239236.  و235374 
6( الدرر الكامنة، 85/2.

7( البدر الّطالع، 183/1.

8( ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 21/3.

9( الوايف بالوفيات، 77/11.

10( اإلسنوي، طبقات الّشافعّية، 86/1، ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 21/3.

11( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 153/2.

12( الوايف بالوفيات، 78/11، البدر الّطالع، 182/1،

13( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 152/2.
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فقيها  وكان  وحيرضه)2(،  كثريا  مياًل  الّسامع  إىل  يِميل  وكان  َواأْلَْخَبار)1(،  بالتواريخ 
ذكّيا فاضال زكّيا)3( أديبا َشاِعًرا َكِرياًم طارحا للّتكلف َذا ُمُروَءة َكبرَية)4(.

ومل يزل عىل حاله إىل أن جاءه ساقي املنايا، واستخرج الّدمع عليه من اخلبايا)5(، 
إّن ذلك  الّصوفية)7(، قيل:  بالقاهرة بعد رجوعه من احلّج)6(، ودفن بمقابر  وذلك 
كان سنة َثاَمن َوَأْرَبعني َوَسْبعامئة)8(، َوقيل يِف سنة تسع َوَأْرَبعني َوَسْبعامئة )9(، أفاض 

اهلل عليه سحائب رمحته، وأسكنه بحبوحة جنّته)10(.

1( الوايف بالوفيات، 78/11.

2( ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 21/3.

3( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 152/2.

4( اإلسنوي، طبقات الّشافعّية، 86/1.

5( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 153/2.

6( ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعّية، 21/3، الدرر الكامنة، 86/2.

7( شذرات الذهب، 264/8.

8( اإلسنوي، طبقات الّشافعّية، 86/1، ابن رافع، الوفيات، 43/2، الدرر الكامنة، 86/2، شذرات 

الّطالع، 183/1. الّذهب، 263/8، البدر 
9( الوايف بالوفيات، 78/11. الّنجوم الزاهرة، 237/10، السلوك ملعرفة الّدول وامللوك، 95/4، حسن 

املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، 556/1. الخطط الجديدة، 50/8.
10( هذه ألفاظ دعاء من األدفوي لشيخه أيب حّيان. البدر السافر، 981/2.
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الّتعريف بالكتاب

1 - حتقيق عنوان الكتاب:
ورد عنوان الكتاب بصيغتني اثنتني:

األوىل: اإلمتاع يف أحكام الّسامع، وهو هبذه الّصيغة عند الّصفدي)1(، وعنه نقله 
ابن قايض شهبة )2(، وابن حجر العسقالين )3(، وابن العامد احلنبيل )4( والّشوكاين)5(، 
الغزي)9(،  وابن  خليفة)8(  وحاجي  والّسيوطي)7(،  الّسخاوي)6(  عليه  وتابعهم 
فقال:  االسم  اإلسنوي  اجلامل  وفّكك  كّحالة)11(،  وعمر  البغدادي)10(،  والباباين 
»صنّف يف أحكام الّسامع كتابا نفيسا ساّمه بـ »اإلمتاع«، فمّيز بذلك بني اسم الكتاب 

وموضوعه فأخرب أّنه: »اإلمتاع«، يف أحكام السامع«.

الثانّية: اإلمتاع بأحكام الّسامع: وردت هذه الّصيغة يف نسخ املخطوط الّثالث: يف 
أ ورقة ) 2ظ(، ويف ب )2ظ( ويف ج، )2ظ( بإضافة الّتسمية إىل املؤّلف حيث قال: 
 )12(Wilhelm pertsch( وسّميته اإلمتاع بأحكام الّسامع. وبه ذكره ويلهامل بريتش«
ُمتعة  اسمه، هو:  ينبئ عن أصل  الكتاب خمترص  وارتضاه)13(، ولذا  الّزركيل  وأثبته 

1( أعيان العرص وأعوان الّنرص، 153/2 والوايف بالوفيات، 78/11.

2( طبقات الّشافعّية، 21/3.

3( الدرر الكامنة، 85/2.

4( شذرات الذهب، 264/8.

5( البدر الّطالع، 182/1.

6( الّذيل الّتام عىل دول اإلسالم، ص 94.

7( حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، 556/1.

8( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 167/1.

اإلسالم،  ديوان  1167هـ(،  )ت  الغزي  بن  الرحمن  عبد  بن  محّمد  املعايل  أبو  الدين  9( شمس 

.94/1 1411ه/1990م،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  حسن،  كرسوي  سيد  تحقيق 
10( هدّية العارفني أَساَمء املؤلفني وآثار املصّنفني، 254/1.

11( معجم املؤّلفني، 186/3.

تصنيف   ،)GOTHA( األملانّية مبدينة جوتة  الّدوقّية  باملكتبة  الرّشقّية  املخطوطات  فهرس   )12

wilhelm pertsch، طبع مبدينة جوتة عام 1878م، ج1، ص190.
13( األعالم، 123/2.
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الّدين حمّمد بن عمر بن املبارك احلرضمي  األسامع بأحكام الّسامع للحمريي مجال 
املعروف بَبْحَرق )ت930هـ()1(.

ومجع فارمر بني الّصيغتني فرسم عنوان الكتاب باآليت: اإلمتاع بأحكام ]أو يف 
أحكام[ الّسامع)2(.

 هذا وينبغي أن تستبعد نسبة كتاب اإلمتاع واالنتفاع يف مسألة سامع الّسامع)3( 
إىل األدفوي، عىل ما ظنّه حبيب الّزيات، فقد خلط بني الكتابني، وخال » اإلمتاع« 
الذي يف مكتبة مدريد هو نفسه إمتاع األدفوي فنسبه إليه)4(، كام أخطأ فارمر فنسب 
كتاب اإلمتاع واالنتفاع إىل حمّمد بن إبراهيم الّشالحي )كان حّيا سنة 701ه( )5(. 
واحلال أّن الكتاب من تأليف أيب عبد اهلل حمّمد بن عمر بن حمّمد السبتي املعروف 

بابن الدّراج)6(.

كام ينبغي أن يستبعد ما نقله ابن قايض شهبة)7( وابن العامد احلنبيل)8( من أن عنوان 
الكتاب هو »كشف القناع«، فقد تفّرد بذكر ذلك أبو الفضل العراقي )ت806هـ(، 
تأليف  الّسامع« من  القناع يف حّل  وقد يكون وهم يف نسبته لألدفوي ألّن »كشف 
عبد الّرمحن بن إبراهيم البدري املعروف بالفركاح )ت690هـ(، وكّل املرتمجني أليب 
الفضل األُْدُفوي -بمن فيهم ابن قايض شهبة وابن العامد- عىل أّن عنوان الكتاب 

هو: »اإلمتاع بأحكام الّسامع« عىل خالف يف الّصيغة كام تقّدم.

1( شذرات الّذهب، 230/2، وفارمر، هرني جورج، مصادر املوسيقى العربّية، ترجمة حسني نّصار، 

مكتبة مرص، ]دت[، ص114.
2( مصادر املوسيقى العربّية، ص97.

3( فهرس املخطوطات العربية باملكتبة الوطنية مبدريد، طبعة مطبعة مانويل تيلو مدريد سنة 

1889م، رقم 246.
4( حبيب الّزيات، لغة الحضارة، مجّلة الرّشق عدد 63 ج 4،5، متوز– آب 1965 ص 68 - 76. نقال 

عن محّمد عيىس صالحّية، املويف مبعرفة الّتصّوف والّصويف، مقّدمة الّتحقيق، ص26، هامش2.
5( مصادر املوسيقى العربّية، ص93.

6( تحقيق محّمد ابن شقرون، ط1، دار األندلس، الّرباط، 1982م.

7( طبقات الّشافعّية، 21/3.

8( شذرات الّذهب، 264/8.
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2 - نسخ الكتاب اخلطّية:

اعتمدنا يف حتقيق كتاب اإلمتاع بأحكام الّسامع عىل ثالث نسخ:

· النّسخة األوىل: رمزنا لا بحرف )أ(.
- وهي نسخة كاملة.

- نوع اخلّط: نسخ مرشقي واضح.
األوقاف  لوزارة  التابعة  اإلسالمّية  للمخطوطات  املركزّية  املكتبة  من  وهي   -

املرصّية، ومكان األصل يعود إىل املقام األمحدي.

- الّرقم العام: 203، ورقم األصل: 1047.
- األوراق: 199. 

.23i x 16 :املقاس -
- املسطرة: 21.

- هبذه النّسخة متّلك عىل صفحة العنوان صورته: انتقل بالرّشاء الرّشعي مللك 
الفقري حمّمد أيب مصطفى.

- وعىل صفحة العنوان أيضا توقيف عىل مقام الّسيد أمحد البدوي.
- ال يوجد هبذه النّسخة اسم النّاسخ وال تاريخ النّسخ.

· النّسخة الّثانية: رمزنا لا بحرف )ب(.
- وهي نسخة كاملة.

- خّطها نسخ مرشقّي واضح.
- وهي من مكتبة أباظة )وهي ضمن املكتبة األزهرية(

- الرقم اخلاص: 1093، والرقم العام : 7058
- األوراق: 136

.21i x 15 :املقاس -
- املسطرة: 19.
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مع  هنا  إىل  املقابلة  بلغ  وقد  نّصه:  ما  ظ(   135( ورقة  طّرة  أسفل  يف  كتب   -
الكتاب املقابل مع األصل.

- يف ورقة )1و( ترمجة لألدفوي أخذت بنّصها من طبقات الّشافعّية البن قايض 
شهبة.

- ينتهي الكتاب بنهاية الورقة )135ظ( منه، يليه رسالة تقع يف ورقة ونصف 
يف تفسري كالم أمري املؤمنني عيّل يف جواب كميل بن زياد. ذكر يف خامتتها أّن الفراغ 
منها كان يف اليوم الّثالث عرش من شهر صفر لسنة اثنتني وثامنني وألف عىل يد عثامن 

)...()1( املرصي. والظاهر أّنه ناسخ املخطوط مجيعه.

- بالنّسخة تعليقات وتراجم قصرية لبعض األعالم ورشوح لغوّية كتبها النّاسخ 
بالّطّرة.

· النّسخة الّثالثة: رمزنا لا بحرف )ج(.
- نسخة كاملة.

- اخلّط: مغريب غري متقن وبه رداءة.
- توجد هذه النّسخة بدار الكتب الوطنّية بتونس.

- رقمها: 03058
- األوراق: 143

15i x 12 :املقاس -
- املسطرة: 25

تفصييّل  وفهرس  القريواين،  البلّيش  حمّمد  لفائدة  متّلك  العنوان  صفحة  عىل   -
ملواد كتاب اإلمتاع.

من  أخذت  لألدفوي  ترمجة  تليه  )138ظ(  ورقة  عند  اإلمتاع  كتاب  ينتهي   -
طبقات الّشافعّية البن قايض شهبة.

- تاريخ النّسخ: يوم اجلمعة الّتاسع من صفر اخلري سنة 1237هـ، وال يوجد 
ذكر السم النّاسخ.

1( ما بني قوسني كلمتان مطموستان.
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3 - عملنا يف الّتحقيق
اعتمدنا يف حتقيق الكتاب نسختي )أ( و)ب( أساسا لكاملام ووضوح خّطهام، 
وجعلنا نسخة)ج( يف مرتبة ثانوّية لرداءة خّطها وألّنه قد بدا لنا -باملقارنة- أّن هذه 
النّسخة قد قوبلت عىل نفس األصل الذي قوبلت عليه النّسخة )ب( ألّن كثريا من 
مواطن النّقص بينهام مّتحدة، وكثريا من األخطاء بينهام مّتفقة، ويدرك القارئ ذلك 

بتتّبع الوامش التي أحلنا عليها.

وبذلك فقد قابلنا بني األصلني املذكورين وأكملنا النّقص يف أحدمها باآلخر، 
ووضعنا ذلك بني عاقفتني ونّبهنا عليه يف الامش، ثّم أعدنا املقابلة بني النّّص الذي 
ونّبهنا عليه  بني عاقفتني  إليه وضعناه  منها  وما أضفناه  والنّسخة )ج(،  إليه  انتهينا 

أيضا -وعىل األخطاء وغريها الواردة يف هذه النّسخة- بالامش.

إىل  املعنى  اختالل  أو  الكلامت  بعض  غموض  عند  -للّتدقيق-  عدنا  وقد 
يف  لنقله  الّزبيدي  ملرتىض  الّدين«  علوم  إحياء  برشح  املّتقني  الّسادة  »إحتاف  كتاب 
النّسخ  اختالف  عند  العبارة  اختيار  به  فرّجحنا  األدفوّي  كتاب  عن  الرّشح  هذا 
قليلة ألّن  مواطن  كان يف  لنا، وذلك  تيّس  الذي  القدر  أخرى عىل  منه  وصّححنا 

النّقل عن األدفوي ورد يف »اإلحتاف« بحسب احلاجة إليه.

قدر  عىل  األصلّية  بمصادرها  املؤّلف  اعتمدها  التي  النّقول  ربط  عىل  وعملنا 
املطبوعة  األصلّية  مواردها  عىل  وأحلنا  وحدودها،  نصوصها  فضبطنا  املستطاع، 
واملخطوطة، وفاتنا منها املصادر املفقودة كـ»اقتناص الّسوانح« البن دقيق العيد أو 

كتاب مل نقدر عىل الوصول إليه بعد بذل املجهود يف ذلك.

وضبطنا مصطلحات اآلالت املوسيقّية الواردة يف النّص ليتيّس للقارئ املامهاة 
بني االسم واآللة املتحّدث عنها.

وعّرفنا بجّل األعالم الواردة يف الكتاب معتمدين عىل كتاب »األعالم« للزركيل 
خاصة إذ الغرض هو الّتعريف، فإذا احتجنا إىل إثبات أمر ما كنسبة كتاب مثال إىل 

املعّرف به أوردنا ما احتجنا إليه يف الرّتمجة من مصادرها املعتمدة.

وضبطنا آيات الكتاب احلكيم، وذكرنا حمّلها من الّسورة ورقمها فيها.
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التوّسع مضيفني  أسانيدها بيشء من  األحاديث واآلثار وتكّلمنا عن  وخّرجنا 
الّتنبيه  فاته  أو ممّا  نّصه  له األدفوّي يف  املسائل احلديثّية ممّا تعّرض  تدقيقات لبعض 

عليه فيه.

ومجعنا ترمجة للمؤّلف أيب الفضل األدفوّي.

فهرسا  تفصيلّية لآليات واألحاديث واألعالم... وخّصصنا  فهارس  ووضعنا 
منها آلالت املوسيقى املذكورة يف الكتاب.

وحافظنا – من النّاحّية اإلجرائّية- عىل ما وجدناه يف الكتاب من تنظيم ملادته يف 
التي  للمسائل  عناوين  باعتبارها  وأظهرناها  ومباحث...  وفصول  وأبواب  مقّدمة 
ونّبهنا  عاقفتني  بني  وضعناه  احلاجة-  -عند  أضفناه  وما  بالّدرس،  املؤّلف  تناولا 

عليه يف الامش لُيعلم. 
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غالف الّنسخة )أ(
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الورقة األوىل من الّنسخة )أ(
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الورقة األخرية من الّنسخة )أ(
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غالف الّنسخة )ب(
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الورقة األوىل من الّنسخة )ب(

������� ������ ������� 01.indd   37 06/03/2019   16:09



38

اإلمتاع بأحكام الّسماع

الورقة األخرية من الّنسخة )ب(
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غالف الّنسخة )ج(
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الورقة األوىل من الّنسخة )ج(
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الورقة األخرية من الّنسخة )ج(
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خطبة الكتاب

احلمد هلل الذي بحمده تتيّس خفّيات األمور، وبذكره تطمئّن القلوب وتنرشح 
الّسـرور  ]أرّسة[)2(  تنصب)1(  وبشكره  األكدار،  من  النّفوس  وتصفو  الّصدور، 
لبلوغ األوطار، أمحده عىل ما منحنا)3( من األسامع، ومّتعنا به من األبصار، وأصيّل 
يف  العظيم  باخلُلق  املنعوت)4(  األقطار،  مجيع  يف  اخللق  عموم  إىل  املبعوث  نبّيه  عىل 
الكتاب الكريم، وناهيك هبذا الرّشف والفخار، صىّل اهلل عليه صالة مّتصلة بالعيّش 
هبم  أضحى  الذين  وأصحابه  آله  وعىل  والنّهار،  الّليل  بدوام)5(  دائمة  واإلبكـار، 
هبم  احلّق  صار  حّتى  اهلل،  سبيل  يف  وأموالم  أنفسهم،  الباذلني  املنار،  عيّل  الّدين 

أوضح من علم يف رأسه نار.

بأرسار  النّسيم  ونّم  األنوار،  وتعاقبت  نجم  طلع  ما  وعليهم،  عليه،  اهلل  صىل 
األزهـار، وترّنم البلبل وغنّى الزار، ورقصت قضب)6( البان عىل تشبيب نسامت 
العلامء  عن  اهلل  وريض  بالّثامر،  فنطقت)7(  األشجار،  غصون  ومتايلت  األسحـار، 

األحبار، والفقهاء األخيار، واحلّفاظ املمّيزين بني الّسقيم والصحيح من األخبار.

وتباينت  األعصار،  سالف  يف  فيها  النّزاع  وقع  قد  الّسامع  أحكام  فإّن  وبعـد، 
أقـوال علامء األمصار، فمن قائل بالكراهة، ويقترص عىل هذا املقـدار، ومن ُمْفِرٍط 
القـرار،  دار  يف  النّعيَم  ُث  ُيَورِّ ممَّا  جَعَله  ُمَفّرٍط  ومن  واإلنكار،  املنع  حّد  إىل  انتهى 
ومن متوّسط قائل باإلباحة، والوسط من كّل يشء هو اخليار، ومن مبيح للقليل، 
ويمنع من اإلكثار واإلرصار، ومن مفّرق بني غناء الّرجال واململوكات، وبني امُلْرِد 

واألحرار، ولذلك قلت:

1( كذا يف ب، وهي غري واضحة يف أ.

2( ما بني عاقفتني بياض يف ج.

3( يف ب و ج: منحناه.

4( يف أ: املبعوث.

5( يف ج: برواح.

6( يف ب: قضيب.

7( يف ب: فنطقتنا.
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]من البسيط الّتام[1

َوَرَوْوا َرَأْوا  قد  فِياَم  النّاُس  *َتَباَيَن  * بالظَّفـِر* الَفوَز  َيّدُعون  وُكلُّهم 
*فُخـذ بقْوٍل يكون النّصُّ َينُْصـرُه * أَتى)3( َعِن اهللِ َأْو َعن َسيِّـد الَبشـِر*
َيْدَفُعُه النصُّ  يكون  قوٍل  *وكّل  * فارفْضُه رفًضا وُكْن منه عىل حـَذِر*

طرق  فيه  وتنّبُت  األوعار،  من  الّساملة  املسالك  الكتاب  هذا  يف  سلكُت  وقد 
الّتعّصب املفضية إىل الوقوع يف األخطار، ونَظمُت فيه ما انتثر من نفائس األفكـار، 
وجلوُت خلُّطابه عرائس)2( املعاين األبكار، وأرجو أن يقع بموقع من كّل ذي قلب 
سليم، وعقل مستقيم، إن ساعدت)3( األقدار، وسّمْيتـُُه »اإلمتاع بأحكام الّسامع«، 
وجعلته بني البسيطة واالختصار، ورّتبته عىل مقّدمة، وبابيـن، وخامتة، ليقرب فيه 

االعتبار.

نسأل اهلل دوام العافية، وحسن اخلامتة، إّنه هو العفّو)4( الغّفـار.

]مقّدمة املؤّلف[ )5(

الكالم يف املقّدمة، ويشتمل عىل ثالث مسائل: 

املسألة األوىل: يف قراءة القرآن باألحلان:
اختلف العلامء يف القراءة باألحلان، فنقل القايض عبد الوّهاب املالكّي يف كتابه 
أّن  الوليد ابن رشد يف »املقّدمات«، عن اإلمام مالك:  املسّمى بـ»املعونة«)6(، وأبو 

1( يف ب و ج: إّما.

2( يف ج: أيرس.

3( يف ج: ساعدته.

4( يف أ: الغفور.

5( ما بني عاقفتني من إضافتنا.

6( أبو محّمد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املاليك )ت422هـ(، املعونة عىل 

مذهب عامل املدينة، تحقيق محّمد حسن إسامعيل، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1418ه/ 
1998م، 596/2.
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ذلك حرام)1(، ونقله القايض أبو الطّيب الّطربي الّشافعي)2( عن القاسم بن سالم)3( 
»احلاوي«:  كتابه  يف  املاوردّي  احلسن  أبو  القايض  وقال  العلامء.  من  مجاعة  وعن 
قوم  فرّخصها  للمغاين  املوضوعة  باألحلان  القرآن  قراءة  يف  العلم  أهل  »اختلف 
ابن محدان احلنبيل)5( يف  الّدين  وأباحوها، وشّددها قوم وحظروها«)4(، وقال نجم 
القرآن  قراءة  حُترم  وقيل:  اخلالف،  حكايته  بعد  الكربى«  بـ»الّرعاية  املسّمى  كتابه 
باألحلان مطلقا، ] أي [)6( سواء شّوشت النّظم أو ال، وبه جزم ابن شهاب العكربّي 
احلنبيّل)7( أيضا يف »عيـون املسائل«، وذهبت طائفة إىل الكراهة، حكاه ابن بّطال يف 
»رشح البخاري« عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، وعن سعيد بن املسّيب، واحلسن 
النّخعي: »كانوا  قال: وقال  البرصي، وابن سريين، وسعيد بن جبيـر، والنّخعي، 
يقرؤون القرآن بتطريب«، وحكاه عن مالك بن أنس، وقال ابن بّطال: »ُسئل مالك 
عن القراءة باألحلان، فقال: ال يعجبني، وقال إّنام هو غناء يغنّون به ليأخذوا عليه 

الدراهَم«)8(.

1( فيه ترصيح بعدم الجواز والّظاهر أّن ذلك يف املذهب، وليس فيه ذكر لقول مالك. أبو الوليد 

محّمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت 520هـ(، املقّدمات املمّهدات، تحقيق محّمد حّجي، ط1، 
دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1408هـ / 1988م، 463/3.

2( طاهر بن عبد الله بن طاهر الّطربي، أبو الطّيب )348 - 450 هـ / 960 - 1058م(: قاض، 

من أعيان الّشافعية. له)رشح مخترص املزين( و)جواب يف الّسامع والغناء( و)الّتعليقة الكربى(. 
األعالم، 222/3. الّزركيّل، 

3( القاسم بن سالَّم الهروي األزدي الخزاعي، بالوالء، الخراساين البغدادي، أبو ُعبيد )157 - 224 

الحديث(  )غريب  كتبه:  من  والفقه.  واألدب  بالحديث  العلامء  كبار  من  م(:   838-774  / هـ 
و)األموال(. األعالم، 175/5 - 176.

4( أبو الحسن عيل بن محّمد البرصي البغدادي، الشهري باملاوردّي )ت 450هـ(، الحاوي الكبري يف 

فقه مذهب اإلمام الّشافعي وهو رشح مخترص املزين، تحقيق الشيخ عيل محّمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد املوجود، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1419هـ / 1999 م، 197/17.

5( أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمريي الحّراين، أبو عبد الله )603 - 695 هـ / 1206 - 

1295 م(: فقيه حنبيل أديب. ولد بحّران ونشأ فيها، ورحل إىل حلب ودمشق، وويل نيابة القضاء 
يف القاهرة، فسكنها وأسّن وكّف برصه وتويف بها. من كتبه )الّرعاية الكربى( و)الّرعاية الصغرى( 
كالهام يف الفقه، و)صفة املفتي واملستفتي( و)مقّدمة يف أصول الّدين( و)جامع الفنون وسلوة 

املحزون( يف األدب، األعالم، 119/1. 
6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( الحسن بن شهاب بن الحسن بن عيل العكربّي، أبو عيل )335 - 428 هـ / 946 - 1037م(: من 

العلامء العارفني بالفقه واألدب. له مصّنفات منها كتاب عيون املسائل، األعالم، 193/2.
8( ابن بّطال أبو الحسن عيل بن خلف بن عبد امللك )ت 449هـ(، رشح صحيح البخاري، تحقيق 

أبو متيم يارس بن إبراهيم، ط2، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 1423هـ/ 2003 م، 258/10.
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القرطبي  أمحد  العّباس  وأبو  »اإلكامل«)1(  يف  عياض  الفضل  أبو  القايض  ونقل 
شارح  وحكاه  العلامء«)2(،  ومجهور  مالك  عن  »الكراهة  القناع«:  »كشف  كتابه  يف 
»املقنع« من احلنابلة عن القاسم بن سالم، ورواه الّربيع اجليزّي)3( من الّشافعّية عن 
الّشافعّي -رمحه اهلل-)4(، واختاره من احلنابلة القايض أبو يعىل)5( وتلميذه ابن عقيل، 
ذكره يف »الفصول«)6(، وهو ظاهر كالم القايض عبد الوّهاب املالكي يف كتابه »تلقني 

الوليد«.

وذهبت)7( طائفة إىل إباحته، حكاه ابن بّطال يف »رشح البخاري« عن عمر بن 
اخلّطاب، وعبد اهلل بن مسعود، وعبد اهلل بن عّباس -ريض اهلل عنهم-، وعن عطاء 

بن أيب رباح، والّشافعي. 

وقد نّص عليه الّشافعي يف »األّم«)8(.

يحيى  تحقيق  مسلم،  بفوائد  املعلم  إكامل  اليحصبي )ت544ه(،  بن موىس  عياض  القايض   )1

.160/3 1998م،  مرص،1419ه/  املنصورة،  الوفاء،  دار  ط1،  إسامعيل، 
الوجد  القناع عن حكم  األنصاري )ت 656ه(، كشف  العّباس  أبو  القرطبي أحمد بن عمر   )2

ص59. 1412ه/1992م،  مرص،  طنطا  للتاث،  الّصحابة  دار  ط1،  والّسامع، 
3( الّربيع بن سليامن بن عبد الجّبار املرادي، بالوالء، املرصي، أبو محّمد )174 - 270 هـ / 790– 

884 م(، صاحب اإلمام الّشافعي وراوي كتبه، وأّول من أمىل الحديث بجامع ابن طولون. كان 
مؤّذنا، وفيه سالمة وغفلة. مولده ووفاته مبرص. األعالم، 14/3 - 15.

4( الّنووي أبو زكريا محيي الّدين يحيى بن رشف )ت 676هـ(، روضة الطالبني وعمدة املفتني، 

تحقيق زهري الشاويش، ط3، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عامن، 1412هـ/1991م، 227/11.
5( محّمد بن الحسني بن محّمد بن خلف ابن الَفرَّاء، أبو يعىل)380 - 458 هـ/990 - 1066م(: 

الخالفة  القائم قضاء دار  الفنون. من أهل بغداد. واله  عامل عرصه يف األصول والفروع وأنواع 
والحريم، وحّران وحلوان، وكان قد امتنع. له تصانيف كثرية، منها )اإلميان( و)األحكام السلطانية( 

و)أحكام القرآن( و)العّدة( يف أصول الفقه، وغريها. وكان شيخ الحنابلة. األعالم، 99/6 - 100.
6( ابن عقيل، عيّل بن عقيل بن محّمد بن عقيل البغدادي الظفري أبو الوفاء)تـ 513هـ(، فصول 

الّسحيمي، ط1، مكتبة أضواء  الّسالم بن سامل  اآلداب ومكارم األخالق املرشوعة، تحقيق عبد 
الّسلف، الرياض، السعودية، 1422هـ/2002م، ص 57.

7( قال يف ج: وذهبت طائفة إىل الكراهة، حكاه ابن بّطال يف رشح البخاري عن أنس بن مالك 

–ريض الله عنه- عن سعيد بن املسّيب والحسن البرصي إىل إباحته حكاه ابن بطال يف رشح 
البخاري عن عمر بن الخّطاب. وظاهر اضطراب الّنقل عنده. 

8( الّشافعي أبو عبد الله محّمد بن إدريس املطلبي القريش )ت 204هـ(، األّم، ]دط[، دار املعرفة، 

بريوت، 1410ه / 1990م، 227/6. )َقاَل الّشافعي -رَِحَمُه اللَُّه َتَعاىَل-(: »َواَل َبأَْس ِباْلِقرَاَءِة ِباأْلَْلَحاِن 
ْوِت ِبَها ِبأَيِّ َوْجٍه َما َكاَن، َوأََحبُّ َما ُيْقَرُأ إيَلَّ َحْدرًا َوَتْحِزيًنا«. َوَتْحِسنِي الصَّ
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وقال ابن بّطال: »قال حمّمد بن احلكم بن عبد اهلل: رأيُت الّشافعي وأبا يوسف 
بن عمر يستمعون)1( القراءة باألحلان«)2(.

قال: »وحكى مثله الّطحاوي عن أيب حنيفة وأصحابِه«)3(.

وحكى اجلواَز أيضا عن أيب حنيفة، القايض عياض والقرطبّي)4(. 

وحكى احلاكم يف »تاريخ نيسابور« عن ابن املبارك)5(، وحكى الكندي يف كتابه 
»يف املوايل«: »أّن الّربيع املرادي كان يقرأ باألحلان، وأطلق مجاعة من القائلني باإلباحة 
القوَل، ومل يفّرقوا بني أن ُيفرط يف املّد وُيشبع احلروف حّتى يتوّلد منها حركات أو 
ال، بل جزم )6( منهم مجاعة بأّن ذلك ال يرّض«)7(، حكاه أبو القاسم الّرافعي يف »رشح 

الوجيز« عن »أمايل الّسخيس«)8(، وحكاه ابن محدان احلنبيل قوال يف مذهب أمحد.

وذهب أبو القاسم الفوراين الّشافعي)9( إىل أّن »القراءة باألحلان حمبوبة من غري 
تفصيل يف كّل حال«، وجزم به، ومل حيك غريه، قاله يف »العمدة«.

وقال يف »اإلبانة« أيضا: »جيوز بل ُيستحّب«.

1( كذا يف األصول.

والّشافعي  أيِب  رأيت  الحكم:  عبد  بن  محّمد  »وقال  وفيه:   .260/10 البخارى،  2( رشح صحيح 

باأللحان«. القرآن  يسمعون  عمر  بن  ويوسف 
3( م، ن، 260/10. 

4( إكامل املعلم بفوائد مسلم، 160/3. القرطبّي محّمد بن أحمد بن أيب بكر األنصاري الخزرجي 

شمس الّدين أبو عبد الله )ت 671هـ(، الجامع ألحكام القرآن )تفسري القرآن(، تحقيق أحمد 
الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط2، دار الكتب املرصية، القاهرة، 1384هـ/1964م، 11/1.

5( انظر: ابن بطال، رشح البخاري، 260/10.

6( يف ب وج: رّصح.

7( الرافعي عبد الكريم بن محّمد بن عبد الكريم، أبو القاسم القزويني )ت 623هـ(، العزيز رشح 

الوجيز املعروف بالرشح الكبري، تحقيق عيل محّمد عوض وعادل أحمد عبد املوجود، ط1، دار 
الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1417هـ / 1997م، 15/13.

8( أمايل أيب الفرج عبد الرحمن بن أحمد الرسخيس، الّشافعي )تـ 494 ه(، وهي يف الفقه.  كشف 

الظنون، 163/1. وانظر: روضة الّطالبني، 227/11.
9( الُفوراين عبد الرحمن بن محّمد بن أحمد بن محّمد بن فوران، أبو القاسم )388 - 461هـ/ 

998 - 1069م(: فقيه شافعّي، من علامء األصول والفروع. من أصحاب القّفال، قال الّذهبي: له 
املصنفات اْلَكِثريَة يِف اْلَمْذَهب َواأْلُُصول والجدل وامللل والنحل، َوله ُوُجوه َجيَِّدة يِف اْلَمْذَهب وََكاَن 
مقدم الّشافعية مبرو. من كتبه )اإلبانة عن أحكام فروع الديانة( يف فقه الّشافعية، و)العمد(. 

طبقات الّشافعية البن قايض شهبة، 248/1، واألعالم، 326/3، ومعجم املؤلفني، 169/5.
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القراءة  استحباب  إىل  الغزايل،  حامد  وأبو  البندنيجي)1(،  يعىل  أبو  وذهب 
باألحلان ما مل ينته إىل الّتمطيط املشّوش للنّظم)2(.

ويف »الّذخرية« من كتب احلنفية: »إذا كان التغنّي ال يغرّي الكلمة عن موضعها، وال 
يطّول احلروف حّتى يصري احلرف حرفني، فهو مستحّب يف الّصالة وخارجها«)3(.

وذهبت طائفة إىل تفصيل ذلك فقالوا: »إن أفرط يف املّد أو أشبع احلركات حّتى 
توّلدت منها حروف ونحوها، فهو حرام وإالّ فهو مباح«، وهذا ما حكاه صاحب 
»احلاوي« عن الّشافعّي)4( وصّححه حمي الّدين النّووي يف روضته)5( وهو ما أورده 

فخر الّدين ابن تيمية )6( ]احلنبيّل[)7( يف كتابه ]البلغة[)8(.

وذهبت طائفة إىل أّنه: »إن أفرط يف املّد أو أشبع احلركات)9( ونحوه، فهو حرام 
ال خيتلف فيه«، واّدعوا أّن موضع اخلالف إذا مل يكن يشء من ذلك، وهذا ما اّدعاه 

القرطبّي)10( وحكاه الّشيخ شمس الّدين احلنبيل عن بعض احلنابلة)11(.

1( الَبْنَدِنيجي الحسن بن عبد الله بن يحيى، أبو عيل )000 - 425 هـ/000 - 1034 م(: قاض، 

من أعيان الّشافعية. من أهل بندنيجني )القريبة من بغداد(، سكن بغداد، وأفتى وحكم فيها له 
)الجامع( و)الّذخرية( يف فقه الّشافعية. األعالم، 196/2.

2( انظر قول أيب حامد محّمد بن محّمد الغزايل الطويس )ت 505هـ( يف الوسيط يف املذهب، 

تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحّمد محّمد تامر، ط1، دار الّسالم، القاهرة، 1417ه،352/7.
الحنفي )ت 616هـ(  البخاري  مازه  ابن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  املرغيناين محمود  انظر:   )3

املحيط الربهاين يف الفقه الّنعامين، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، ط1، دار الكتب العلمّية، 
لبنان، 1424هـ/2004م، 335/1. بريوت، 

4( الحاوي الكبري، 198/17.

5( روضة الّطالبني،227/11.

6( ابن َتْيِميَّة محّمد بن الخرض بن محّمد بن الخرض ابن عيل ابن تيمية الحراين الحنبيل، أبو عبد 

الله، فخر الّدين )542 - 622 هـ / 1148 - 1225 م(: مفرس، خطيب، واعظ. من كتبه )الّتفسري 
الكبري(، و)تخليص املطلب يف تلخيص املذهب( فقه، و)ترغيب القاصد( فقه، و)بلغة الساغب( 

فقه، و)رشح الهداية(. األعالم، 113/6. ومل يذكره يف البلغة.
7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( ما بني عاقفتني سقط من أ.

9( يف ج: الحركة.

10( كشف القناع، ص59.

11( ابن قدامة املقديس الجامعييل الحنبيل عبد الرحمن بن محّمد أبو الفرج، شمس الّدين )ت 

682هـ( الرشح الكبري عىل منت املقنع، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، ]دط[، ]دت[، 759/1 
.760 -
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وذهبت طائفة إىل أّنه: »إن أفرط يف املّد أو أشبع احلركات ونحوه، فهو مكروه، 
وإالّ فال بأس به«، وهذا مذهب الّشافعي عىل ما حكاه عنه أكثر املصنّفني، فيام رأيت، 
ودرجوا عليه، وكثري منهم مل حيك غريه، قالوا: »وقد نّص الّشافعّي يف موضع عىل 
كراهة القراءة باألحلان، ويف موضع آخر ال بأس هبا)1(، وليس املسألة عىل قولني، 
وإّنام هي عىل اختالف حالني، فحيث قال: إهّنا مكروهة، أراد إذا أرشَف)2( عىل املّد 
ونحوه، وحيث قال: ال بأس هبا، أراد إذا مل يكن يشء من ذلك)3(، وهذا هو الّراجح 

يف مذهب أمحد –رمحه اهلل- عىل ما اقتضاه إيراد صاحب »املقنع«)4(.

وذهب بعض العلامء إىل أّن القراءة باألحلان إن شّوشت النّظم وصرّيت احلركات 
حروفا ونحوه، فهو حرام، وإالّ فمكروهة، هذا ما حكاه ابن محدان احلنبيل يف كتابه 
املسّمى بـ»الّرعاية الكربى«، والذي يّتجه أن ُيقال: إّن القراءة باألحلان إن شّوشت 
النّظم، وصرّيت احلركات حروفا، وحصل اإلرساف يف الّتمطيط، ونحو ذلك، فهي 

حرام، وإالّ فمستحّبة، واهلل أعلـم.

1 - حجج القائلني بالّتحريـم:
والّلعب،  الّلهو  إىل  والوعظ  الّزجر  عن  القراءة  ُترج  باألحلان  »القراءة  قالوا: 

فيجب صيانة القرآن عن ذلك«.

قال القايض عبد الوهاب: »وإذا كره ذلك يف الّشعر، فالقرآن أْوىل«)5(. وقد ُسئل 
فقال:  فقال: حمّمد،  اسمَك؟  ما  للّسائل:  فقال  بن حنبل عن يشء من ذلك،  أمحد 

َك أن ُيقال: يا موحامد؟)6(. أيسُّ

1( يف أ: ال بأس به.

2( كذا يف أ وب. ويف ج: كتبت: أرشف ثّم كأّن أحدهم جمع بني نقاط إعجام الّشني فحّولها إىل 

أرسف.
3( نّص عىل الكراهة يف رواية الّربيع بن سليامن الجيزّي، وقال يف املخترص: ال باس بها. انظر: 

يف  املهّذب  )ت476ه(،  يوسف  بن  عيّل  بن  إبراهيم  والّشريازي   ،14/13 الوجيز،  العزيز رشح 
العلمّية، بريوت،  الكتب  الّشيخ زكريا عمريات، ط1، دار  الّشافعي، ضبط وتصحيح  فقه اإلمام 

 .444/3 1416ه/1995م، 
أبو  الّدين  موّفق  محّمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الحنبيل  الجامعييل  املقديس  قدامة  ابن   )4

.128/2 1388هـ/1968م،  القاهرة،  مكتبة  ]دت[،  املغني،  محّمد)ت620هـ(، 
5( املعونة، 596/2.

6( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 56/12.
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ن)1(. وقد منع بعض احلنابلة االعتداد باآلذان امللحَّ
وأّما من كره فقاس القراءة باألحلان عىل الّشعر باألحلان، فكام أّن الّتغنّي بالّشعر 

مكروه، فكذلك القرآن.

وُيقاس أيضا عىل كراهة الّتطريب يف اآلذان عىل ما جزم به الّشايّش الّشافعّي)2( 
يف كتابه »الرّتغيب«.

2 - حجج القائليـن باإلباحـة:
احتّجوا بوجوه:

]الوجه األّول: الّنقل:[

أحدها: السّنـة.
بالقـرآن«.  يتغنَّ  مل  من  منّا  »ليس  قال:  أّنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ثبت  ما  األّول:  احلديث   -
أخرجه البخاري يف صحيحه عن إسحاق عن أيب عاصم هبذا الّلفظ من رواية أيب 
هريرة، وأخرجه أبو داود يف سننه، ويف طريق ابن أيب مليكة أّنه قيل له: »يا أبا حمّمد، 

أرأيت إذا مل يكن حسن الّصوت؟ قال: »حيّسنه ما استطاع«)3(.

- احلديث الّثاين: ما ثبت يف صحيح البخاري عنه ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قال: »مل يأذن اهلل ليشء 
ما أذن لنبّي يتغنّى بالقرآن«. ويف صحيح مسلم: »ما أذن اهلل ليشء ما أذن لنبّي يتغنّى 

بالقرآن جيهر به«. وأخرجه أبو داود)4(.

1( م، ن، 415/1.

ايِش الّشافعي، محّمد بن أحمد بن الحسني بن عمر، أبو بكر الّشايش القّفال الفارقّي، امللّقب  2( الشَّ

فخر اإلسالم، املستظهري، )429 - 507 هـ / 1037 - 1114 م(: رئيس الّشافعية بالعراق يف عرصه. 
ولد مبيافارقني، ورحل إىل بغداد فتوىّل فيها الّتدريس باملدرسة الّنظامية )سنة 504( واستمر إىل 
أن تويّف. من كتبه )حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء ( يعرف باملستظهري، صّنفه لإلمام 
املستظهر باللَّه، و)املعتمد( وهو كالرشح له، و)الّشايف( رشح مخترص املزين، و)الفتاوى( صغري 
يعرف بفتاوى الشايش، و)العمدة يف فروع الّشافعي(. طبقات الّشافعية الكربى، 70/6، طبقات 
الّشافعية، تحقيق الحافظ عبد العليم خان، ط 1، عامل الكتب، بريوت،1407هـ، 291/1، وابن 
كثري أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي )ت 774هـ(، طبقات الّشافعيني، 

تحقيق أنور الباز، ط1، دار الوفاء، املنصورة، 1413ه/1993م، ص 530، األعالم، 316/5. 
وا َقْوَلُكْم أَْو اْجَهُروا ِبِه إِنَُّه َعِليٌم  3( البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب َقْوِل اللَِّه َتَعاىَل ﴿َوأَِسُّ

ِْتيِل  ُدوِر{ رقم)7527( عن أيب هريرة، وأبو داود، السنن، كتاب الوتر، باب اْسِتْحَباِب التَّ ِبَذاِت الصُّ
يف اْلِقرَاَءِة رقم )1469( عن سعد بن أيب وّقاص، ورقم )1471( من طريق ابن أيب مليكة عن عبيد 

الله بن أيب يزيد عن أيب لبابة.
و)5024(. ومسلم،   )5023( رقم  بالقرآن،  يتغّن  مل  من  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  البخاري،   )4
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- احلديث الّثالث: ما ثبت يف الّصحيحني أّنه ملسو هيلع هللا ىلص مّلا سمع قراءة أيب موسى قال: 
»لقد أْعطيَت مزمارا من مزامري آل داود«)1(.

وثبت أيضا قوله للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »لو علمُت أّنَك تسمعه حلرّبته لَك حتبيـرا«)2(.

ل قرأ فرّجع وقرأ)3(  - احلديث الّرابع: ما ثبت يف الّصحيحني أّن عبد اهلل بن ُمغفَّ
أبو إياس: »]وقال[)4( لوال ]أيّن[)5( أخشى أن جيتمع عيّل النّاُس لقرأُت بذلك الّلحن 

الذي قرأ به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. أخرجاه يف الّصحيحني من رواية شعبة)6(.

ُجِل  - احلديث اخلامس: عن َفضالة بن عبيد أّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »هللََُّ َأَشدُّ َأَذًنا لِلرَّ
وابن  أمحد  اإلمام  أخرجه  َقْينَتِِه«،  إىَِل  اْلَقْينَِة  َصاِحِب  ِمْن  بِاْلُقْرآِن،  ْوِت  الصَّ احْلََسِن 
املستدرك،  يف  اهلل  عبد  ابن  واحلاكم  الكبري  الّسنن  يف  ]والبيهقّي[)7(  سننه  يف  ماجه 

وقال: إّنه صحيح عىل رشطهام)8(.

ْوِت ِباْلُقرْآِن، رقم )1881( و)1882( و)1883(  كتاب صالة املسافرين، باب اْسِتْحَباِب َتْحِسنِي الصَّ
يف  الّتتيل  يستحّب  كيف  باب  القرآن،  فضائل  أبواب  الّسنن،  داود،  وأبو  و)1885(.  و)1884( 

رقم)1473(. القراءة، 
ومسلم،   .)5048( رقم  لِْلُقرْآِن،  ِباْلِقرَاَءِة  ْوِت  الصَّ ُحْسِن  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  البخاري،   )1

الروايات  ِباْلُقرْآِن، رقم )1888(، وسائر  ْوِت  الصَّ َتْحِسنِي  اْسِتْحَباِب  باب  املسافرين،  كتاب صالة 
»أوتيت«. بلفظ 

2( الّنسايئ، الّسنن الكربى، كتاب فضائل القرآن، باب تحبري القرآن، رقم)8058(. والبيهقي أحمد 

بن الحسني الخراساين، أبو بكر )ت 458هـ(، السنن الكربى، تحقيق محّمد عبد القادر عطا، ط3، 
دار الكتب العلمّية، بريوت، 1424هـ/2003م، كتاب الحيض، باب من جهر بها إذا كان من حوله 
ال يتأذى بقراءته، رقم )4484(. وكتاب الّشهادات، باب تحسني الصوت بالقرآن والذكر، )20843(. 
وابن حّبان، كتاب إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن مناقب الّصحابة، باب ذكر قول أيب موىس للمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص أن 

لو علم مكانه لحرب له«، رقم)7197(.
3( يف أ: وقال أبو إياس.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

وكتاب  رقم)4281(،  اْلَفْتِح،  َيْوَم  الرَّاَيَة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َرَكَز  أَْيَن  باب  املغازي،  كتاب  البخاري،   )6

َربِِّه رقم)7540(، ويف مواضع أخرى من صحيحه.  َعْن  َوِرَواَيِتِه  النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِذْكِر  َباُب  التوحيد، 
َة )1889(  ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب ِذْكِر ِقرَاَءِة النَِّبىِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسورََة اْلَفْتِح َيْوَم َفْتِح َمكَّ

تابعي، تويف 113ه. ُقرََّة  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  إياس هو  و)1890(. وأبو 
7( ما بني عاقفتني سقط من ج.

8( اإلمام أحمد، املسند، رقم )23947( و)23956( وابن ماجه، الّسنن، كتاب إقامة الصالة والّسنة 

باب  الشهادات،  كتاب  الكبري،  يف  والبيهقي  رقم)1340(،  بالقرآن  الصوت  يف حسن  باب  فيها، 
تحسني الصوت بالقرآن والذكر رقم)20840(، والحاكم بن عبد الله يف »املستدرك«، كتاب فضائل 

القرآن، باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة، رقم )2097( وقال: إّنه صحيح عىل رشطهام.
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قالوا: فهذه األحاديث تقتيض الّتغنّي بالقرآن واستامعه باألحلان.

الوجه الّثاين: املعقول: 
قالوا: القراءة باألحلان تشّوق النّفوس إىل االستامع، وتورث اخلشوع يف القلب، 
فهي أقوى يف حصول الّطاعة، وأمنع من حصول املعصية، وأقّل األحوال أن ينزل 

عىل اإلباحة. 

ومنع هؤالء األصل امُلقاس عليه وصّحة القياس لفقدان رشطه.

الوجه الّثالث:
قالوا: إّن القراءة باألحلان رشع لبعض األنبياء. قال ابن بّطال: »قال أبوعاصم: 
-عليه  داود  اهلل  لنبّي  كانت  قال:  عمري  بن  عبيد  عن  عطاء  عن  جريج  ابن  حّدثنا 
الّسالم- معزفة يتغنّى هبا وَيْبِكي وُيْبِكي«، قال: »وقال ابن عّباس: إّن داود كان يقرأ 
بور بسبعني حلنًا، يلّونه فيهّن، ويقرؤه قراءة يطرب منها)1( املحموم، فإذا أراد أن  الزَّ

ُيبكي نفسه مل يبق داّبة بـر أو بحر إالّ أنصتَن ويسمعن ويبكني«)2(.

قال: »ورشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد به ناسـخ«)3(.

االعرتاضان الواردان)4( من ]جهة[ )5( القائلني بالّتحرمي:
االستغناء«،  وإّنام هو من  الغناء  »يتغنّى« من  بقوله:  املراد  »ليس  قالوا:  األّول: 
قاله سفيان بن عيينة وذكره ابن بّطال عن وكيع)6(، واختلف القول فيه عن سفيان 

ما املراد به؟

قيل: »ُيستغنى به عن أخبار األمم املاضية والكتب املتقّدمة«)7(، وقيل: »امُلراد به 
ضّد الفقـر«)8(، والعرب تقول: تغنّيُت واستغنيُت بمعنى قال األعشى:

1( يف ب: تطرب فيها.

2( رشح صحيح البخاري، 19/ 259 - 260.

3( ليس هذا يف رشح ابن بّطال يف الّنسخة التي نعتمدها.

4( يف ب و ج: االعتاضات الواردة.

5( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

6( رشح صحيح البخاري، 258/10.

7( كذا يف ج وب، ويف أ: املتقّدسة.

8( م، ن، 263/10.
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]من املتقارب[

وكنُت امَرًءا َزَمنًا بالعَراْق *** َعفيَف امُلناِخ قليَل)1( التََّغْن)2(.

أي: االستغناء.

وقال بعض العرب يعاتب أخاه وهو عبد اهلل بن جنادة:

]من الّطويل[

ِكاَلَنا غنِيٌّ َعْن أِخيِه َحَياَتُه *** ونحُن إذا ُمْتنا أشدُّ َتَغانِيا)3(.

رواية  يف  ]هو[)4(  كام  به،  اجلهر  بالقرآن:  بالتغنّي  امُلراد  أّن  الثاين:  االعرتاض 
ونقله  سلمة)6(«)7(.  وأّم  هريرة  أبو  فّس  »وبه  »منهاجه«:  يف  احلليمي  قال  مسلم)5( 

النّووي يف رشح مسلم عن الروي)8(.

شارح  ونقله  يعّينه)9(،  ومل  العلامء  بعض  عن  السنن«  »معامل  يف  اخلطايب  ونقله 
هبذا  يغنّي  فالنا  سمعُت  تقول  »والعرُب  قالوا:  مسلم)10(،  بن  الوليد  عن  »املقنع« 

ّمـة:)11(  احلديث أي جيهر به ويرّصح وال يكني«، ومنه قول ذي الرُّ

1( كذا يف جميع الّنسخ، ويف الّديوان: طويل.

اآلداب  مكتبة  حسني،  محّمد  م.  وتعليق  رشح  الديوان،  قيس،  بن  ميمون  الكبري  األعىش   )2

ص25. ]دت[،  القاهرة،  بالجامميز، 
الهروي، غريب  بن سالم  القاسم  عبيد  أبو  التميمي.  َحبناء  بن  املغرية  قول  البيت من  3( هذا 

بريوت، 1396ه، 172/2. العريب،  الكتاب  دار  املعيد خان، ط1،  عبد  تحقيق محّمد  الحديث، 
4( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

ٍء َما أَِذَن  5( من رواية أَِب َسَلَمَة َعْن أَِب ُهَرْيرََة أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َما أَِذَن اللَُّه لَِشْ

ْوِت َيَتَغنَّى ِباْلُقرْآِن َيْجَهُر ِبِه«. لَِنِبىٍّ َحَسِن الصَّ
6( يف املنهاج: أّم سليم.

7( الحليمي، الحسني بن الحسن أبو عبد الله )تـ 403ه(، املنهاج يف شعب اإلميان، تحقيق حلمي 

محّمد فوده، ط1، دار الفكر،،1399ه/ 1979م، 230/2.
8( املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 1392ه، 79/6.

معامل  388هـ(،  )تـ  سليامن  أبو  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محّمد  بن  الخطايب حمد   )9

.292/1 1932م،   / 1351هـ  حلب،  العلمّية،  املطبعة  ط1،  الّسنن، 
10( الرشح الكبري عىل منت املقنع،56/12.

11( غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مرض، أبو الحارث، ذو الرّّمة )77 - 117 

هـ / 696 - 735م(: شاعر، من فحول الطبقة الثانية يف عرصه. أكرث شعره تشبيب وبكاء أطالل، 
الرّمة بعد  التشبيه. قال جرير: لو خرس ذو  بإجادة  امتاز  الجاهليني.  يذهب يف ذلك مذهب 
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]من الّطويل[
أحبُّ املكاَن الَقْفَر من أجِل َأنَّني*** به َأَتَغنّى باسِمها غرَي ُمِعِجِم)1(

أي أجهر بالّصوت باسمها وال أكني حذرا من كاشح)2( وال خوفا من رقيب)3(.
واعرتضوا عىل ما احتّجوا به من قراءة داود -عليه الّسالم-، إّنا ال نسّلم أّن رْشَع 

من قبَلنا رشٌع لنا.

ومحلوا األحاديث كّلها عىل حتسني الّصوت، قالوا: »وهو ]ممّا ال نزاع فيه«، قالوا: 
»فالغناء ُيطلق عىل رفع الّصوت[)4( باليّشء، أال تراهم يقولون: »تغنّى احلامُم«، وأّما 
وأّما  احلسن،  الّصوت  عىل  وُيطلق  بصفري،  صوت  املزمار  فأصل  »مزمارا«  قوله: 
قوله: »من صاحب القينة إىل قينته«، فال حّجة فيه، فإّنه إّنام شّبه شّدة االستامع إىل 
القراءة بشّدة استامع صاحب القينة إليها، ]وليس يف ذلك ذكر األحلان، وأّما قوله: 

،[)5( وليس فيه إملام باملّدعى«. ُتُه لَك« فامُلراد به حّسنُتهُ »حرّبْ

بالتغنّي  امُلراد  أّن  اّدعاؤكْم  »أّما  فقالوا:  االعرتاضني)6(  عن  املبيحون  وأجاب 
االستغناء، فمردود من ]جهة الّلغة ومن[)7( جهة املعنى، أّما من جهة الّلغة، فقال 
مّلا ُسئل عن تفسري سفيان بن عيينة: نحن أعلُم هبذا، لو أراد االستغناء،  الّشافعي 
لقال: يتغانى، فلاّم قال يتغنّى، عِلْمنا أّن املراد به التغنّي بالّصوت«)8(، قال ابن بّطال 

وبام فّس الّشافعي، فّسه به ابن أيب مليكة وابن املبارك والنرّض بن شميل)9(.

قصيدته: »ما بال عينك منها املاء ينسكب« لكان أشعر الناس. وعشق »مّية« املنقرية واشتهر 
بها. له ديوان شعر. األعالم، 124/5. 

1( ديوان ذي الرّّمة، تقديم ورشح أحمد حسن بسج، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1415ه 

/1995م، ص276.
2( يف أ: الئم. والكاشح: العدّو الباطُن العداوة. ابن منظور محّمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، 

جامل الّدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت 711هـ(، لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت، 
1414ه،  مادة )كشح(.

3( الخطايب البستي أبو سليامن، غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، جامعة 

أّم القرى، مكة املكرمة، 1402ه، 655/1.
4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

6( يف ب و ج : االعتاضات.

7( ما بني عاقفتني من ب، وكتب ناسخها أمامها: صح. ويف ج: من جهة األخذ.

8( املزين إسامعيل بن يحيى بن إسامعيل، أبو إبراهيم املزين )تـ 264هـ(، مخترص املزين )مطبوع 

ملحقا باألّم للّشافعي(، دار املعرفة، بريوت، 1410هـ/1990م، 420/8. والحاوى الكبري، 400/17.
9( رشح صحيح البخاري،260/10 - 261-.
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وقال أبو جعفر حمّمد بن جرير الّطربي: »والّدليل عىل أّن معناه حتسني الّصوت 
الغناء  هو  بالّشعر  الغناء  أّن  كام  قراءته،  سامع  القارَئ  ِزُن  حُيْ الذي  املعقول  والغناء 
أيب  عن  سلمة  أيب  عن  الّزهري  عن  سفيان  روى  ما  سامَعه،  ُيْطِرُب  الذي  املعقول 
لنبّي حسَن  أذن  ما  اهلل ليشء  أذن  »ما  قال:  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  اهلل عنه-  – ريض  هريرة 
الرتّنم بالقرآن، قال: »ومعقول عند ذوي احلجا أّن الرتّنم ال يكون إالّ بالّصوت)1( 
بالقرآن،  يتغنّى  الّصوت،  حسن  احلديث:  يف  فقوله  به،  وطّرب  املرتّنم  حّسنه  إذا 
جيهر به، أبنُي البيان أّن ذلك كام قلنا، ولو كان كام قال ابن عيينة ملا كان لذكر حسن 
الّصوت واجلهر به معنى«، قال: »واملعروف يف كالم العرب أّن التغنّي إّنام هو الغناء 

الذي هو حسن الّصوت بالرّتجيع«. 

قال حّسان بن ثابت –ريض اهلل عنه-:

]من البسيط[
ْعـِر، إّما كنَت قائلـَُه *** إّن الغنَاَء لقْوِل)2( الّشْعـِر مضمـاُر)3( تغّن بالشِّ

قال: »وأّما اّدعاء هذا الّزاعم)4( أّن تغنّيُت بمعنى استغنيُت، فليس ذلك يف كالم 
العرب، وال يف أشعارها، وال نعلم أحدا من أهل العلم قاله، وأّما احتجاجه بقول 
فالن  غنى  العرب:  قول  من  اإلقامة  بالتغنّي  األعشى  أراد  وإّنام  فغلط،  األعشى 

ْ َيْغنَْوا فِيَها﴾)5(.  بمكان كذا، إذا أقام به، ومنه قوله تعاىل: ﴿َكَأن لَّ

الّتغاين تفاعل من  أّن  وأّما استشهاده بقوله: »أشّد تغانيا«، فإغفال منه، وذلك 
إذا  الّرُجالن  ُيقال: تضارب  كام  منهام عن صاحبه  كّل واحد  استغنى  إذا  نفسني)6( 
رضب كّل منهام صاحَبه وكذا تشامتا وتقاتال، ومن قال هذا القوَل يف فعل االثنني 
مل جيز أن يقول مثَله يف فعل الواحد، ألّنه ]غري جائز أن يقال: تقاتل زيد وتضارب 

1( يف أ: إاّل بالّتّنم.

2( كذا يف أ وب، ويف سائر املصادر: إّن الغناء بهذا الّشعر... أو: إّن الغناء لهذا الّشعر.

3( حّسان بن ثابت، الّديوان، تحقيق وليد عرفات، دار صادر، بريوت، 2006م، 420/1.

4( يف ب وج: الزعم، ويف أ: التنم. ويف رشح ابن بّطال: الّزاعم. 

5( سورة األعراف، 92.

6( كذا يف ب، ويف أ: تفاعل من تغّنيا إذا استغنى.
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عمرو، وكذلك[ )1( غري جائز أن ُيقال تغنّى زيد يعني: استغنى، إالّ أن يريد قائله أّنه 
أظهر االستغناء وهو به غري مستغن، كام ُيقال : تّلد فالن إذا أظهر اجللَد من نفسه، 
وهو غري جليد، وتشّجع وهو غري شجاع، وتكّرم وهو غري كريم، فإن وّجه موّجه 
العرب كانت املصيبة يف خطئه)2(  بعٍد من كالم  املعنى عىل  بالقرآن إىل هذا  التغنّي 
لنبّيه أن يستغني  ِذْكره: »مل يأذن  أّن اهلل جّل  يف ذلك أعظم، فإّن)3( معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
بالقرآن، وإّنام أذن له)4( أن يظهر للنّاس من نفسه خالف ما هو به من احلـال، وهذا 

مما ال خيفى فساده«.

أّن االستغناء عن  قال: »وممّا يدّل عىل فساد تأويل ابن عيينة من حيث املعنى، 
أن  إالّ  يؤذن،  أو ال  فيه  له  يؤذن  أّنه  أحد  به  أن يوصف  املحال  بالقرآن من  النّاس 
يريد باإلذن اإلطالَق واإلباحة، فإن ُأريد ذلك فهو فاسد من جهة الّلغة ومن جهة 

املعنى. 

له  استمع  إذا  له،  يأذن  فهو  لفالن)5(  فالن  أِذَن  قوله:  مصدر  فألّن  الّلغة:  أّما 
قال  كام  سمعْت،  يعني  َوُحقَّْت﴾)6(،  ا  َ لَِربِّ ﴿َوَأِذَنْت  تعاىل:  اهلل  قال  كام  وأنصَت، 

عدّي بن زيد:
]من الّرمل[

ـي يف َسامٍع وَأَذن)7( أهّيا القلُب تعلَّْل بَِدَدٍن *** إنَّ مَهّ

أي يف سامع واستامٍع. وقال أيضا: 

]من الّرمل[
يُخ لُه *** وحديٍث ِمْثِل َماِذيٍّ ُمشاِر)8( وسامٍع يأَذُن الشَّ

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف النسخ خطائه، وعند ابن بّطال: خطابه.

3( يف أ: وكان.

4( يف ج: وإّنا اذنه.

5( يف ج: لكالم.

6( سورة االنشقاق، 2.

7( عدّي بن زيد العبادي الّتميمي)تنحو 35 ق ه(، الّديوان، جمع وتحقيق محّمد جّبار املعيبد، 

دار الجمهورّية للنرش والّطبع، بغداد، 1385ه/1965م، ص 172. 
8( عدي بن زيد، الّديوان، ص95. واملاذّي: العسل األبيض. وشار العسل: استخرجه وجناه.
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أي مستمع الّشيخ له. 

فمعنى قوله: ما أذن اهلل أي: ما استمع اهلل ليشء من كالم النّاس ما استمع إىل 
َمْن يتغنّى بالقرآن)1(.

وأّما اإلحالة من حيث املعنى، فألّن االستغناء بالقرآن عن النّاس غري جائز أّنه 
يوصف بأّنه مسموع أو غري مسموع، أو يؤذن فيه«. انتهى كالم الطربي)2(.

 قال ابن بّطال: »ويرفع اإلشكال ] يف هذه املسألة[)3( ما رواه ابن أيب شيبة قال: 
حّدثنا زيد بن احلباب، حّدثنا موسى بن ُعيَل بن رباح، عن أبيه عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: تعّلموا القرآن وغنّوا به واكتبوه، فوالذي نفيس بيده لو 

أشـّد تفّصيا)4(... احلديث)5(«)6(. 

ْرنا رّبنا،  أّنه كان يقول أليب موسى: ذكِّ الّطبـري: »عن عمر بن اخلّطاب  وذكر 
فيقرأ أبو موسى ويتالحن، وقال عمر: من استطاع أن يتغنّى بالقرآن غناء أيب موسى 

فْليفعْل« انتهـى)7(.

واجلواب عن االعرتاض الّثاين : وهو تفسري الّتغنّي باجلهر، أّن سياق احلديث 
مليكة:  أيب  ابن  وقول  الرتّنم،  وحسُن  الّصوت،  حسن  قوله:  إىل  ترى  أال  يأباُه، 
»حيّسنه ما استطاَع«، والّضمري يف قوله جيهر به، حيتمل أن يعود إىل القـرآن، وحيتمل 
1( الّطربي محّمد بن جرير بن يزيد اآلميل، أبو جعفر، )ت 310هـ(، جامع البيان عن تأويل آي 

دار هجر، 1422هـ/ 2001م، 535/11  التيك، ط1،  املحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  القرآن، 
و24/ 230. ذكر الطربي حديث: »ما أذن الله لشء.. وقول عدي بن زيد...« ويف املوضع الّثاين 
ٍء َكاْسِتاَمِعِه لَِنِبيٍّ َيَتَغنَّى ِباْلُقرْآِن«. وبقّية الكالم  أعاد ذكر الحديث ثم قال: »َما اْسَتَمَع اللَُّه لَِشْ

من تأليف ابن بّطال. 
2( رشح صحيح البخاري، 262-260/10.

3( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

4( كذا يف سائر روايات الحديث، ويف جميع الّنسخ: لهو أشّد إنصاتا له.
5( ابن أيب شيبة عبد الله بن محّمد بن أيب شيبة الكويف أبو بكر)ت235ه(، املصّنف، تحقيق 

كامل يوسف الحوت، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1409ه، كتاب صالة الّتطّوع، باب ما أمر به 
ُع  من تعاهد القرآن، رقم )8572( ولفظه: »َتَعلَُّموا اْلُقرْآَن َواْتُلوُه، َفَوالَِّذي َنْفيِس ِبَيِدِه لَُهَو أرَْسَ
ُعُقِلَها”، وكتاب فضائل القرآن، باب يف تعاهد القرآن،  النََّعِم ِمْن  ُقُلوِب الرَِّجاِل ِمَن  ًيا ِمْن  َتَفصِّ
ًيا ِمَن اْلَمَخاِض  رقم)29991( ولفظه: »َتَعلَُّموا اْلُقرْآَن َوأَْفُشوُه، َوالَِّذي َنْفيِس ِبَيِدِه لَُهَو أََشدُّ َتَفصِّ

ُعُقِلَها«. ِمْن 
6( رشح صحيح البخاري، 263/10.

7( م، ن، 260/10.
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عوده إىل التغنّي، وهو الّظاهر، فإّن املقصود سامع املستمع اجلهر بالتغنّي ليحصل له 
اخلشوع واالنبعاث، وسياق احلديث يؤّيد ذلك، والّسياق يبنّي املجمالت، ويعنّي 
اجلهر،  بمعنى  الّلغة  من  الغناء  إثبات  إىل  باجلهر  فّسـر  الذي  وحيتاج  املحتمالت، 
أتغنّى)1(  به  الّشاعر:  قول  يكون  أن  جيّوز  ال  فِلَم  مسلَّم،  غري  بالبيت  واحتجاجه 

باسمها، من الغناء، وأّنه يذكر اسمها بلحن لُيطرب يف موضع األمن.

وأّما اجلواب عن االعرتاض الّثالث: وهو منع أّن رشع من قبلنا رشع لنا، فهي 
وإليه ذهب  ناسخ،  به  يرد  مل  ما  لنا  أّنه رشع  واملختار يف األصول  مسألة خالف، 
أمحد بن حنبل وغريه، وتقرير ذلك مذكور يف كتب األصول)2(، وهنا زيادة عىل 
أويت  »لقد  قوله:  تقريره  وبيان  فانتفى)3( اخلالف،  تقريره يف رشعنا  أّنه ورد  ذلك 
مزمارا من مزامري آل داود«، فإّنه وذكر)4( ذلك يف موضع املدح لقراءته، وقوله: 
الرّتّنـِم«،  »حسُن  وقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص«،  اهلل  رسول  به  قرأ  الذي  الّلحن  بذلك  »لقرأُت 
فإّن  الّتحسني،  األحاديث عىل جمّرد  اجلواب عن محلهم  وأشبـاه ذلك، ويف ذلك 
ظاهر هذه األلفاظ يقتيض ما ذكرناه، فال ينرصف عن الّظاهر إالّ بدليل، ومل أَرهْم 
املعارضة  واألقيسة  مناسبًة،  أقيسًة  ذكروا  وإّنام  سنّة،  وال  كتاب  من  دليال  ذكروا 
ج ذو دين وعلم عليها، عىل أّن صّحتها ممنوعة،  للنّصوص ال يلتفت إليها، وال ُيعرِّ

وهي أيضا معاَرضة بمثلها.

والّتقييد  بالقينـة  فالّتمثيل  قينته«،  إىل  القينة  صاحب  من  أَذنا  »أشّد  قوله:  وأّما 
إىل  االستامع  شّدة  شّبه  مستوىف،  كامال  الّتشبيه  وليقع  بذلك،  إشعار  فيه  بصاحبها 
يف  القارَئ  وجعل  أَشّد،  القراءة  استامع  وجعَل  القينـة،  إىل  االستامع  بشّدة  القراءة 

مقابلة الَقْينَة.

1( يف ب: الّتغّني.

2( آل تيمية عبد السالم وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم، املسودة يف أصول الفقه، تحقيق 

محّمد محيى الّدين عبد الحميد، ط/ املدين، القاهرة، ]دت[، ص174. وبدران عبد القادر بن 
أحمد بن مصطفى )ت 1346هـ(، املدخل إىل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق محّمد أمني 

ضناوي، ط1، دار الكتب العلمّية، 1417هـ/ 1996م، ص145.
3( يف أ: فاقتىض.

4( يف أ: فإّنه ذكر.
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وال شّك أّن النّفوس تستلّذ باستامع الغناء أكثر من جمّرد رفع الّصوت بالّشعر، 
وكذلك يستلّذ بسامع التغنّي بالقرآن أكثر من جمـّرد القـراءة ورفع الّصوت هبا من 

غري حلن ]بغري تغّن[)1(، فإّن األحلان لا تأثري يف رّقة القلب وجريان الّدمـع.

وأّما من قال باالستحباب فتمّسك بظواهر األحاديث من قوله: »ليس منّا من مل 
يتغّن«، وال خيفى توجيه بقّية املقاالت، والذي ينبغي الّتفصيل الذي ذكرته وهو أّنه: 
إن أفرط يف املـّد)2( ونحِوِه مل جيز، فإّنه خُيرج القرآَن عن هيئته، ويعدل به عن منهجه، 
وقد قال تعاىل: ﴿ُقْرآًنا َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج﴾)3(، وإذا مل يفعل ذلك استحّب، لوجود 
الّطلب والّتربئة ممّن مل يفعله، ولوال ما نقل من قراءة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص بغري حلن، وكذلك 
الّتربئة  فإّن  بالوجوب،  َلقيل  وبغريه،  بلحن  قرؤوا  عنهم-  اهلل  -ريض  الّصحابة 
فاقتىض  إىل ذلك،  والتشّوق  الّطلب  بقي جمّرد  الوجوب  امتنع  فلاّم  ظاهر يف ذلك، 

االستحباب.

وقد عرضُت هذا البحَث الذي اخرتُتُه عىل شيخنا قايض القضاة بدر الّدين أيب 
عبد اهلل حمّمد بن الّشيخ اإلمام برهان الّدين إبراهيم بن سعـد اهلل بن مجاعة الّشافعي 

الكناين)4( -أبقاه اهلل تعاىل-، فَرضَيُه واختاره -واهلل أعلم- بالّصـواب.

املسألة الّثانية: احلداء
وهو بكس احلاء، وبضّمها لغتان مشهورتان.

واحلـداء نوع من أنواع الغناء، قال أقىض القضاة أبو احلسن عيّل بن حبيب املاوردّي 
َجز املباح بالّصوت الّشجّي لتخفيف ِكالل  يف كتابه »احلاوي«: »احلداُء: حتسني الـرَّ

1( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

2( يف ج: إن أفرط بالقرآن يف املّد.

3( سورة الزّمر، 28.

4( ابن جامعة محّمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جامعة الكناين الحموي الّشافعي، بدر الّدين، 

أبو عبد الله )639 - 733م / 1241 - 1333م(: قاض، من العلامء بالحديث وسائر علوم الّدين. 
ولد يف حامة. وَويِل الحكم والخطابة بالقدس، ثّم القضاء مبرص، فقضاء الّشام، ثم قضاء مرص إىل 
أن شاخ وعمي. كان من خيار القضاة. وتويف مبرص. األعالم، 297/5. له تصانيف، منها )املنهل 
الروّي يف الحديث النبوي( و)تذكرة الّسامع واملتكّلم يف آداب العامل واملتعلم(. طبقات الّشافعية 

الكربى، 139/9. األعالم، 297/5 - 298.
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 ، الّسفر وجذب)1( نشاط النّفس«)2(، وغري املاوردي يقرّصه عىل الّرجز، وهو املتعنيَّ
أبو  احلافظ  منهم  بنفي اخلالف مجاعة  قد رّصح  احلداء،  أعلم خالفا يف جواز  وال 
القرطبي)4( وغريمها، ويف كالم  العّباس  وأبو  املالكي)3(  النّمري  الرّب  ابن عبد  عمر 
فإنه  فيه،  يقتيض خالفا  ما  ]الكربى[)5(«  »الّرعاية  احلنبيل يف  بن محدان  الّدين  نجم 
بعد أن ساق اخلالف يف الغناء وإباحته وكراهته وحتريمه قال: »وقيل: احلداُء ونشيد 
األعراب كالغناء يف ذلك كّله، وقيل ُيباح سامعهام«، ومل أره لغريه، فإن ذهب أحد 
إىل الّتحريم أو الكراهة، فيقطع بعدم االعتداد به، فقد ثبت سامع النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص احلداَء، 
وكان له حّداٌء، وحديث احلبشة ثابت يف الّصحيحني)6(، ولو قيل باستحبابه لكان 
املغاوَر بحمل  اإلبل  النّفس، وتقطع  الّسفر، ونشاط  فيه تفيف كالل  فإّن  أقرَب، 

األثقال به. وقـد أشار القرطبّي إىل ذلك فقال: »ُيندب إليه«)7(.

وأّول من اّتذ احلداَء قريش، قاله أبو هالل العسكري يف كتابه املسّمى بـ»أوائل 
بينا هو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  »أّن رسول  بسنده  واألفعـال«، وساق  األسامء  ومقّدمات  األعامل 
وأنا  فقال:   ، ُمرَضَ من  فقالوا:  أنتم  ممّن  فقال:  فأرسع  حداًء  سمع  تبوَك  إىل  سائر 
لبعض  قال  مياسري[)8(  خيار  ]بيننا  حدا،  من  أّول  إّنا  فقالوا:  فاحدوا،  مرض،  من 
أصحابه)9(: أال تنزل فتسوَق قال: نحن عىل ظهورها وما ندري ما نقول، فكيف إذا 
كنّا عند استاهها؟ فرضبه بعصا، فصاح : يا يدي، يا يدي، وسارت اإلبل، فضحك 

1( يف الحاوي: ويحدث نشاط الّنفس.

2( الحاوي الكبري، 399/17.

3( ابن عبد الرّب يوسف بن عبد الله بن محّمد الّنمري القرطبّي أبو عمر )ت 463هـ(، الّتمهيد ملا 

يف املوطأ من املعاين واألسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوى و محّمد عبد الكبري البكرى، 
املغرب، 1387ه/ 1967م، 198/22. ولفظه: »فهذا مام ال  اإلسالمية،  والّشؤون  األوقاف  وزارة 

أعلم فيه خالفا بني العلامء إذا كان الّشعر ساملا من الفحش والخنى«.
4( كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص21.

5( يف أ: الّرعاية.

6( البخاري، كتاب األدب، باب اْلَمَعاِريُض َمْنُدوَحٌة َعْن اْلَكِذِب، رقم )6211(، ويف مواضع أخرى 

اِق َمَطاَياُهنَّ  وَّ من صحيحه، ومسلم، كتاب الفضائل، باب يِف رَْحَمِة النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّساِء َوأَْمِر السُّ
، رقم)6185(. ِبالرِّْفِق ِبِهنَّ
7( كشف القناع، ص 21.

8( ترك ناسخ أ بياضا يف هذا املوضع وكتب: يسري، ويف ب كتب: بينا جّبار منا يسري، ويف ج: بينا 

جيارا منا يسري، والّتصحيح من األوائل.
9( يف أ : قال بعض أصحابه. وأثبتنا ما يف ب وكتاب األوائل، وتتّمة الخرب: ونزل رجل من أصحابه 

يسوق ويقول: )من الّرجز الّتام(
ْقَنا َواَل َصّلْينا َتا اللِه لواَل أْنَت َما اهَتْدْيَنا *** َواَل َتَصدَّ
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من  »الطبقات«)2(  كتاب  يف  سعد  ابن  ذلك  من  قريبا  وساق  ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.  اهلل  رسول 
حديث طاوس)3( والّشافعي يف »األّم«)4(. -واهلل تعاىل أعـلم-.

املسألة الّثالثـة: إنشاد الّشعـر واستنشاده وإنشاؤه:
وهو جائز، وحمّل الوفاق ] إذا مل يكن يف املسجد، وليس فيه هجو، وال تشبيب 
ونحوها،  واألصداغ  والقدود  اخلدود  وصف[)5(  وال  كذب،  وال  معّينة،  بامرأة 
وال ذكر َأْمَرد، وقد اّدعى ابن عبد الرّب)6( وغريه اإلمجاع عىل جوازه، والّدليل عليه 

أحاديث:

أبيه،  بن عروة، عن  »املوطإ«:« عن هشام  مالك يف  ما أخرجه  األّول:  احلديث 
عن عائشة –ريض اهلل عنها- أهّنا قالت: مّلا قِدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، ُوعك أبو بكر 

وبالل، فكان أبو بكر إذا أخذته احلّمى يقول:

]من الّرجز[

َأْهِلِه يِف  ُمَصبٌَّح  اْمِرٍئ  *ُكلُّ  * َنْعِلِه* اِك  رِشَ ِمْن  َأْدَنى  َوامَلْوُت 

وكان بالل إذا أقلعت احلّمى عنه يرفع عقريته ويقول: 

]من الّطويل[

َلْيَلة أبِيَتنَّ  َهْل  ِشْعِري  َلْيَت  *أالَ  * بِــَواٍد وَحــْويِل إْذِخــٌر َوَجِليــُل*
ــٍة ــاَه جِمَنّـ ــا مي ــْل َأِرَدْن يوم *وه * وهــْل َيْبــُدَوْن يل شــامٌة وَطفيـــُل*

الله بن سهل أبو هالل )ت نحو 395هـ(، األوائل، ط1، تحقيق  1( العسكري الحسن بن عبد 

1408ه/1987م، ص88. طنطا،  البشري،  دار  الوكيل، ط1،  الّسّيد  محّمد 
2( محّمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البرصي الزّهرّي، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، 

]دت[، 22/1.
3( طاووس بن كيسان اليامين أبو عبد الرحمن الحمريي الجندي، قيل اسمه ذكوان وطاووس لقب. 

روى عن العبادلة األربعة وأيب هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم ورساقة ابن مالك 
وصفوان بن أمية، وّثقه ابن معني وأبو زرعة، وقال ابن حّبان: كان من عّباد أهل اليمن ومن 
سادات الّتابعني، تويف سنة 106ه، وقيل غري ذلك. ابن حجر العسقالين أحمد بن عيل بن محّمد 

أبو الفضل، تهذيب الّتهذيب، ط1، مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند، 1326ه، 8/5 - 9.
4( األّم، 226/6.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( التمهيد، 194/22.
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بذلك،  فأخرْبته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فجئُت  عنها-:  تعاىل  اهلل  –ريض  عائشة  قالت 
فقال: »اللهّم حبِّْب إلينا املدينَة كمحّبتنا مّكة أو أشّد... احلديث« وأخرجه البخاري 

يف صحيحه)1(.

فلم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسوَل  ذلك  وبلغ  وبالل،  بكر  أيب  إنشاد  منه  االستدالل  ووجه 
ينههام وأقّرمها عليه. وقال ابن عبد البـّر: »وإذا كان النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص سمع، وأبو بكر أنشد، 

فهل للّتقليد موضع أرفُع من هذا«. انتهى كالُمـُه)2(.

احلديث الّثاين: ما ثبت عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إّن من الّشعر حكمًة«)3(، أخرجه 
ابن  رواية  من  الرّتمذّي  وأخرجه  كعب،  بن  أيّب  رواية  من  صحيحه  يف  البخاري 
عّباس فقال: حديث حسن صحيح، ويف رواية أيب داود: »إّن من الّشعر حلكام، وإّن 

من البيان لسحرا«)4(.

 – ما ثبت يف صحيح البخاري ومسلم: »أّن عمر بن اخلّطاب  احلديث الّثالث: 
ريض اهلل عنه- مـّر بحّسان بن ثابت وهو ينشد الّشْعَر يف املسجد فلحظ إليه فقال: 
اهلل  –ريض  ثابت  بن  وحّسان  منَك....احلديث«)5(.  خري  هو  من  وفيه  أنشدتُه  لقد 

1( البخاري، كتاب فضائل املدينة، باب كراهية الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص أن تعرى املدينة، رقم )1889(، وكتاب 

مناقب األنصار، باب مقدم الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه املدينة، رقم )3926(.

2( التمهيد، 194/22.

3( البخاري، كتاب األدب، باب َما َيُجوُز ِمْن الّشعر َوالرََّجِز َواْلُحَداِء َوَما ُيْكرَُه ِمْنُه...، رقم )6145(، 

وأبو داود، الّسنن، كتاب األدب، باب ما جاء يف الّشعر، رقم )5012(، وأخرجه الّتمذي وابن ماجه 
والّدارمي وغريهم.

4( الّسنن، كتاب األدب، باب ما جاء يف الّشعر رقم)5009( ولفظه: َقاَل رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص »إِنَّ ِمَن 

اْلَبَياِن لَِسْحرًا«. أَْو »إِنَّ َبْعَض اْلَبَياِن لَِسْحٌر«. وعند الحاكم الّنيسابورّي، املستدرك عىل الّصحيحني، 
كتاب معرفة الّصحابة، باب ذكر عمرو بن األهتم املنقري، رقم)6569( ولفظه: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»إّن من البيان لسحرا وإّن من الّشعر لحكام«.
5( مسلم، كتاب فضائل الّصحابة، باب فضائل حّسان بن ثابت رقم)6539(، والّلفظ له، والبخاري، 

كتاب الّصالة، باب الّشعر يف املسجد، رقم)453(.
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بن  وكعب  رواحة)2(،  بن  اهلل  وعبد  حّسان)1(،  وهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النّبّي  شعراء  أحد  عنه- 
مالك)3(.

َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن﴾«)4( جاؤوا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ومّلا نزل قوله تعاىل: ﴿َوالشُّ
فقالوا: »يا رسول اهلل نزلت هذه اآلية فأنزل اهلل ﴿إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا...اآلية﴾)5(، فقال 
يرّض  ال  الّشعَر  أّن  عىل  دليل  هذا  »ويف  الرّب:  عبد  ابن  قال  هم«)6(،  »َأنتْم  الرسول: 

املؤمنيـَن«)7(.
جابر  رواية  من  مسنده  يف  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  أخرجه  ما  الّرابع:  احلديث 
وأصحابه  املسجد،  يف  مّرة  مائة  من  أكثر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »شهدُت  قال:  سمرة  بن 
يتبّسم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«، وأخرجه  فرّبام  اجلاهلّية،  أمر  الّشعَر وأشياء من  يتذاكرون 
الرّتمذّي وصّححه، وأخرجه أمحد بن سليامن الّطرباين يف معجمه الكبري من طريق 

آخر، واألحاديث يف ذلك كثرية منترشة)8(. 
1( حّسان بن ثابت بن املنذر األنصاري الخزرجي ثّم النّجاري شاعر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص روى عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث روى عنه سعيد بن املسّيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الّزبري 
وآخرون قال أبو عبيدة فضل حّسان بن ثابت عىل الّشعراء بثالث كان شاعر األنصار يف الجاهلّية 
وشاعر الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أّيام النبّوة وشاعر اليمن كّلها يف اإلسالم وكان مع ذلك جبانا، مات سنة 
40ه وقيل غري ذلك. ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، تحقيق عيل محّمد البجاوي، ط1، دار 

الجيل، بريوت، 1412ه، 62/2 - 64.
2( عبد الله بن رواحة بن ثعلبة األنصاري الخزرجي الشاعر املشهور من السابقني األولني من 

األنصار وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا وما بعدها إىل أن استشهد مبؤتة من أرض الّشام 
مقبال غري مدبر مجاهدا للّروم يف حياة الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص سنة مثان. قال املرزبايّن يف معجم الّشعراء كان 

عظيم القدر يف الجاهلّية واإلسالم. اإلصابة، 82/4 - 86 و487/1.
3( كعب بن مالك بن أيب كعب أبو عبد الله األنصاري الّسَلمي، الّشاعر املشهور، شهد العقبة 

وبايع بها وتخّلف عن بدر وشهد أحدا وما بعدها وتخّلف يف تبوك وهو أحد الّثالثة الذين تيب 
عليهم، قيل إّنه مات بالّشام يف خالفة معاوية. اإلصابة، 615-610/5.

4( سورة الّشعراء، 224.

5( سورة الّشعراء، 227.

6( الّلفظ البن عبد الرّب، ومل يسنده. الّتمهيد، 196/22. ورواه ابن أيب شيبة، املصّنف، كتاب األدب، 

باب الّرخصة يف الّشعر، رقم)26051(. بلفظ قريب وإسناد مرسل عن أيب الحسن الرباد موىل متيم 
الدارى مدينى. انظر: ابن أيب حاتم الرازي عبد الرحمن بن محّمد أبو محّمد )ت327ه(، الجرح 

والتعديل، ط1، حيدر آباد، الهند، 1373ه - 1953م، 356/9.
7( التمهيد، 196/22.

8( أحمد بن محّمد بن حنبل الّشيباين أبو عبد الله )ت241ه(، املسند، تحقيق شعيب األرنؤوط 

وعادل مرشد، وآخرين، ط1، مؤسسة الرّسالة، 1421ه/2001م، رقم)20853(، الّتمذّي، الّسنن، 
والّطرباين  الّشعر، رقم )2850(،  إنشاد  ما جاء يف  باب  األدب،  أبواب  عّواد معروف،  بّشار  ت/ 
سليامن بن أحمد الّلخمي أبو القاسم )ت 360هـ(، املعجم الكبري، تحقيق حمدي بن عبد املجيد 

السلفي، ط2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ]دت[، )8/ 127 رقم )7581(.
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أن  من  أكثر  يديه  بني  وُأنشد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  استنشده  »وما  الرّب:  عبد  ابن  قال 
الّشعر،  من  احلَسن  ينكر  النّهى،  أويل  من  وال  العلم،  أهل  من  أحد  وليس  حُيفظ، 
وذلك ممّا كان حكمة أو مباحا من القول، وهو كالكالم: يؤجر)1( منه عىل ما يؤجر 
أو  الّشعَر  قال  وقد  إاّل  الّصحابة  من  أحٌد  وليس  منه،  ُيكره  ما  منه  له  وُيكره  منه، 
متّثل به أو ُأْسِمَعُه، فَرضَيُه، وذلك ما كان ُمباحا«، قال: »وقد ُروي عن ابن سريين 
الّشافعي«.  قبيٌح، وُروي ذلك عن  َحَسٌن وقبيُحُه  فَحَسنُُه  الّشعُر كالم:  والّشعبي: 

انتهى كالم ابن عبد الرّب )2(.
مرفوعا  الكربى« لذا)3( حديثا  »السنن  البيهقي يف  بكر  أبو  احلافظ  أخرج  وقد 
من  املوصيل  يعىل  أبو  وأخرجه  مرَسٌل«)4(،  أنه  »والّصحيح  وقال:  طرق،  عّدة  من 
الّشعُر كالم: حَسنُُه  فقال:  الّشعر  قالت: »ُسئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن  حديث عائشة 

حَسٌن وقبيحه قبيح. - وإسناده جّيد-)5(.

وروى الّشافعّي بسنده إىل عمرو بن الرّشيد]عن أبيه[)6( قال: »َأْرَدَفني رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أمَعَك من شعر أمّيَة، قلُت: نعم، فأنشْدُتُه بيتا، فقال: هيه، فأنَشْدُتُه 
»يا  عنه:  اهلل  ريض  العّباس  قال  وقد  قافية«)7(.  مائة  أنشْدُتُه  حّتى  هيه،  فقال:  بيتا، 
رسول اهلل: إيّن ُأريد أن أمَدحَك فقال: قْل ال َيْفُضِض اهللُ فاَك، فأنشدُتُه«. - قصيدته 

املشهورة التي يقول فيها-: 
]املنسح[:8

*ِمْن قبِلها طْبَت يف الظِّالِل وفـي * ُمْسـَتْودٍع حيـُث خُيَْصـُف الورُق*
ــٌر ــالَد ال َبشـَ ــَت البـ ــّم هبط *ث * َعلـُق* وال  ُمضغـَـٌة  وال  أنـَت 

1( يف أ: يوحي.

2( التمهيد، 194/22 - 196 بترّصف من املؤّلف.

3( يف ب: هذا.

4( السنن الكربى، كتاب الّشهادات، َباُب َشَهاَدِة الّشعراِء، رقم)21113(.

أسد،  تحقيق حسني سليم  املسند،  )تـ 307هـ(،  املوصيل  التميمي  بن عيل  أحمد  يعىل  أبو   )5

ط1، دار املأمون للتاث، دمشق، 1404ه / 1984م، عن أّم املؤمنني عائشة ريض الله عنها، رقم 
.)4760(

6( زيادة من البيهقي، وهي ليست يف أّي من الّنسخ الثالث.

7( الّسنن الكربى، كتاب الّشهادات، َباُب: اَل َبأَْس ِباْسِتاَمِع اْلُحَداِء، َوَنِشيِد اأْلَْعرَاِب رقم )21028(.

 ،)5417( رقم  العّباس  إسالم  ذكر  باب  الّصحابة،  معرفة  كتاب  املستدرك،  الحاكم،  أخرجه   )8

.)4167( رقم   ،)213/4( الكبري،  املعجم  والّطرباين، 
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*بــْل ُنطفــٌة تْرَكــُب الّســفنَي وقــْد * الَغـَرُق* وأهَلــُه  ا  نـْسً أجْلَـَم 
ــٍم ــٍب إىل َرحـِ ــن صال ــُل م *ُتنق * َطبـُق* َبـَدا  عـامَلٌ  َمـىَض  إذا 
*حّتى اْحَتـَوى َبيُتـَك امُلهْيِمُن ِمْن * النُّطـُـُق* حتتهـا  عْليـاَء  ِخنْـِدف 
*وأنــَت مّلــا ُولــْدَت أرشقــِت الـــ * األُفـُـُق* بِنـوِرَك  أرُض وضـاءْت 
يــاء ويف *فنَْحــُن يف ذلــك الضِّ * ُق* نْخـرَتِ الّرشـاد  وُسـْبِل  ور  النُـّ

وقد رويناها من طرق، فقد اقتضت هذه األحاديث إباحة إنشاء الّشعر وإنشاده 
واستنشاده.

وأّما ما رويناه يف صحيح مسلم – رمحه اهلل - من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ألن يْمتِلَئ َجْوُف 
أحدكْم قيحا حّتى َيِرَيه، خرٌي من أن يمتلَئ شعرا«)1(. ففي املراد به أقوال، أحدها: 
املساحمة  الّتأويل  هذا  يف  بأّن  هذا  وردُّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  هْجو  فيه  الذي  الّشعُر  أّنه 
بالقليل، وقد قالت عائشة ريض اهلل عنها يف هذا احلديث: إّنام قال ملسو هيلع هللا ىلص: أَلْن يْمتلَئ 
جوُف أحدكم قيحا خري من أن يمتلئ من شعر هجيت به«)2(، فهذا ترصيح بام أّوله 
هذا املتأّول، وجاء ذلك من حديث جابر)3( ومن حديث ابن عّباس)4(، وقد ذَكَر ابن 

1( مسلم، الصحيح، كتاب الّشعر، باب)1(، رقم )6030(.

2( قول عائشة ريض الله عنها جاء اعتاضا عىل حديث أيب هريرة وفيه: قيل لعائشة ريض الله 

عنها إن أبا هريرة يقول ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا . فقالت عائشة 
ريض الله عنها يرحم الله أبا هريرة حفظ أّول الحديث ومل يحفظ آخره إّن املرشكني كانوا يهاجون 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا من مهاجاة رسول 
تحقيق  اآلثار،  أبو جعفر، رشح معاين  بن سالمة  بن محّمد  أحمد  الّطحاوي  انظر:  الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

محّمد زهري النجار، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1399 ه، 4/ 296 رقم)6481(.
وذكره البغوي يف رشح الّسنة وقال: َواَل َيصح إِْسَناد َهَذا الَحِديث، َوأنكر أَُبو عبيد َهَذا الّتفسري، 
وَقاَل: من حفظ مهاجي النَِّبي ملسو هيلع هللا ىلص اَل يكون ُمسلام، َفمن حمل الَحِديث عىل امتالء اْلقلب ِمْنُه، 
َفَكأَنَُّه رّخص يِف اْلَقِليل ِمْنُه، ويروى َعن أيَِب عبيد يِف معنى َهَذا الَحِديث، َقاَل: ُهَو أَن ميتلئ َجْوفه 
شعرًا َحتَّى يغلب َعَلْيِه، ويشغله َعن اْلُقرْآن َواْلعلم. انظر: البغوي الحسني بن مسعود أبو محّمد 
)ت516ه( رشح الّسنة، تحقيق شعيب األرنؤوط ومحّمد زهري الشاويش، ط2، املكتب اإلسالمي، 

بريوت، 1403هـ / 1983م، 12/ 382-381.
3( مسند أيب يعىل، رقم)2056( من حديث جابر، قال ابن حجر: ويف سنده راو ال يعرف. انظر فتح 

الباري برشح صحيح البخاري، ط1، مكتبة الّصفا، القاهرة، 1424ه- 2003م، 641/10. وقال ابن 
الجوزي: »هذا حديث موضوع، والّنرض ال يتابع عىل هذا وال يعرف إاّل به«. انظر: ابن الجوزي 
جامل الّدين عبد الرحمن بن عيل بن محّمد )ت 597هـ(، املوضوعات، تحقيق عبد الرحمن 

محّمد عثامن، ط1، املكتبة الّسلفية، املدينة املنورة، 1386 هـ / 1966م، 260/1.
4( الّطربي محمّد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر )ت 310هـ(، تهذيب 

اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من األخبار، تحقيق محمود محّمد شاكر، مطبعة املدين، 
القاهرة، ]دت[، )650/2 رقم )964(.
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الّسمعاين يف أوائل الّذيل)1( أّن املراد: شعر فيه فحش وخنا، وُيرّد بام ُيرّد به األّول، 
وأصّح ما قيل عىل ما حكاه احلافظان أبو بكر البيهقي وأبو حمّمد ابن حزم أّن املراد 
أن يمتلئ من الّشعر حتى ال يشتغل بعلم سواه، وال يذكر غريه)2(، وبّوب البيهقي 

عىل هذا)3(. 

وقد ذكرنا قيودا فنبنّي املحرتز عنه.

القيـد األّول: »قولنا إذا مل يكن يف املسجد«، حيرتز به عن إنشاده يف املسجد، وقد 
اختلف العلامء فيه، فقيل بكراهته، واحتّج عليه بام رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، 
عن جّده، قال: »كره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إنشاد الّشعر يف املسجد«)4(، أخرجه الرّتمذي 
وغريه، وقال بجوازه، واحتّج عليه بام سقناه من حديث حّسان، ومحلوا حديث 
عمرو بن شعيب عىل الّشعر الذي فيه فحش ونحوه من ذكر مخر، أو أمرد، أو مدح 
واحتّج عليه بحديث  النّووي  املسجد حرام«، ذكره  »إنشاد ذلك يف  قالوا:  ظامل، 
أنس: »أّن املساجد ال تصلح ليشء من هذا القول وال الَقَذِر)5(، إّنام هي لذكر اهلل 
وقراءة القرآن«)6(، وليس يف ذلك قّوة! وقد وردت أحاديث يف »النّهي عن البيع 

ويقال  )ت562(  سعد  أبو  املروزي  السمعاين  التميمي  منصور  بن  محّمد  بن  الكريم  عبد   )1

أيضا »ابن الّسمعاين«، كام عند الذهبي. من مصّنفاته »تذييل تاريخ بغداد، للخطيب«، تذكرة 
.55/4 األعالم،   ،1274/4 ]د.ت[،  بريوت،  العريب،  التاث  إحياء  دار  الحفاظ، 

2( ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري عيل بن أحمد بن سعيد أبو محّمد )ت 456هـ(، اإلحكام 

يف أصول األحكام، ط1، دار الحديث، القاهرة، 1404ه، 329/7.
َحتَّى  الّشعر  اإْلِْنَساِن  َعىَل  اْلَغالَِب  َيُكوَن  أَْن  ُيْكرَُه  َما  َباُب:  الّشهادات،  الكربى، كتاب  الّسنن   )3

.)21146( َواْلُقرْآِن، رقم  َواْلِعْلِم  اللِه  ِذْكِر  َعْن  ُه  َيُصدَّ
يف  والّشعر  الضالة  وإنشاد  والرشاء  البيع  كراهية  جاء يف[  ]ما  باب  الصالة،  أبواب  الّتمذي،   )4

العاص[ حديث حسن،  ]بن  عمرو  بن  الله  عبد  عيىس حديث  أبو  قال   .)322( رقم  املسجد، 
وعمرو بن شعيب هو ابن محّمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

 قال محّمد بن إسامعيل رأيت أحمد وإسحق وذكر غريهام يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. 
قال محّمد وقد سمع شعيب بن محّمد من ] جّده [ عبد الله بن عمرو. 

قال أبو عيىس ومن تكلم يف حيدث عمرو بن شعيب إّنا ضعفه ألّنه يحدث عن صحيفة جّده 
كأنهم رأوا أنه مل يسمع هذه األحاديث من جده. 

قال عيل بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أّنه قال حديث عمر بن شعيب عندنا واٍه.
وأخرجه الّنسايئ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، السنن الكربى، تحقيق عبد الغفار سليامن 
البنداري وسيد كرسوي حسن، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1411ه/1991م، كتاب املساجد، 

باب النهي عن تناشد الّشعر يف املسجد، رقم )794(.
5( كذا يف أ، ويف ب: من هذا القول والقذر، ويف املجموع وخالصة األحكام: من هذا البول وال 

القذر. 
6( املجموع رشح املهّذب، تحقيق محّمد نجيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جّدة، السعودية،]دت[، 
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والرّشاء وإنشاد الّضالة«)1(، ومُحلت عىل الَكراهة دون الّتحريم، وللّشافعّي قول 
بأّنه ال ُيكره البيع والرّشاء)2(.

وقال:  الرّتجيح،  طريق  سلك  به  حيتّج  فمن  شعيب  بن  عمرو  حديث  وأّما 
»حديثه ال ُيقاوم ما احتّج به عىل اجلـواز«.

ُز به عن وجود هجو، والجو عىل  رَتَ القيد الّثاين: »ولنا ما ليس فيه هجو«. حُيْ
قسمني: هجو الكّفار، وهجو املسلمني. فأّما هجو الكّفار فرضبان.

أحدمها: أن يكون بصيغة عاّمة فيجوز، وال يّتجه فيه خالف، كام توز لعنتهم)3( 
عىل العمـوم. 

الّثاين: أن يكون يف معنّي، وذلك املعنّي إّما أن يكون حربّيا أو ذمّيا، فاألول جائز 
فإّن دمُه وماله وعرضه كّل ذلك مباح، والّثاين موضع نظر، واملّتجه املنع، ] ويف ظنّي 
أيّن رأيته منقوال وهو كِغيَبتِه، والنّظم كالنّثر، والنّظم أوىل باملنع[)4( فإّنه حُيْفُظ، وقد 

ُيْسِلُم الذي ُهِجي. 

غري  عىل  حممول  وهو  اجلواز،  أطلقوا  وغريمها  والغزايّل)6(  الّشايف)5(  وصاحب 
العرض، وإّنام جاز  الّدم واملال، فكذلك  الذّمّي حمقون  فإّن  الذّمة،  املعنّي من أهل 
عىل العموم ألّنه ثبت يف الّصحيحني لْعن اليهود ولْعن النّصارى، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن 

الجمل،  إسامعيل  حسني  تحقيق  اإلسالم،  وقواعد  الّسنن  مهامت  يف  األحكام  وخالصة   177/2
ط1، مؤسسة الرّسالة، بريوت، 1418هـ/1997م، 307/1. والحديث أخرجه مسلم وغريه، انظر 
الّصحيح، كتاب الّطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من الّنجاسات إذا حُصلت يف املسجد، 

رقم )687(.
1( م، س، 307/1، )َباب ِفياَم ُينهى َعنُه من اأْلَْقَوال َواأْلَْفَعال يِف اْلَمْسِجد، َوَجَواز إنشاد الّشعر ِفيِه 

إِذا َكاَن شعرًا ُمْسَتحبا(.
املهذب،  املجموع رشح  َاُء«.  َوالرشِّ اْلَبْيُع  ُيْكرَُه  اَل  أَنَُّه  َضِعيٌف،  َقْوٌل  اِفِعيِّ  »َولِلشَّ الّنووي:  قال   )2

.175/2
3( يف ب: كام يجوز لعنتهم، ويف ج: كام يجوز لعنهم.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( هو اْلُجْرَجاين، أحمد بن محّمد بن أحمد، أبو العّباس )000 - 482 هـ / 000 - 1089 م(: قايض 

البرصة وشيخ الّشافعية بها يف عرصه. له )الّتحرير( يف فروع الّشافعية، و)البلغة( و)الّشايف - خ( 
جزء منه يف األزهرية كتب سنة 620 و)املعاياة( كّلها يف الفقه. وكان عارفا باألدب، له نظم مليح، 

وصنف )املنتخب من كنايات األدباء وإشارات البلغاء(. األعالم، 214/1.
املعرفة،  دار  الّدين،  علوم  إحياء  أبو حامد )ت 505هـ(،  الطويس  محّمد  بن  الغزايل محّمد   )6

جائز«. فذلك  البدع  وأهل  الكفار  »وأما هجاء  حامد:  أبو  قال   .282/2 ]دت[،  بريوت، 
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الجو،  أغلظ من  والّلعنة  ...احلديث«)1(،  أنبيائهم مساجد  قبوَر  اّتذوا  اليهود  اهلل 
ثابت  بن  حلّسان  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  جوازه  عىل  فيدّل  الذّمة،  أهل  غري  املرشكني  هجو  وأّما 
األنصاري -ريض اهلل عنه-: »هاِجهـِْم«، ويف رواية صحيحة: »اْهُجُهـْم وجربيُل 
معَك« رواه البخاري يف الّصحيح عن سليامن بن حرب، ورواه مسلم من أوجه عن 
شعبة)2(، ويف رواية أيب سلمة بن عبد الرمحن أّنه سمع حّسان بن ثابت يستشهد أبا 
هريرة: »أْنُشُدَك اهللُ هل سمعَت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: يا حّسان أجب عن رسول 
أيب  عن  البخاري  أخرجه  نعم«،   : هريرة  أبو  فقال  القدس،  بروح  أّيْدُه  اللهّم  اهلل: 

اليامن ورواه مسلم عن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن أيب اليامن )3(. 

وكان يوضع حلّسان بن ثابت منرب يف املسجد لجو الكّفار)4(.

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص له: »كيف تعمْل بَحسبي وَنَسبـي«، فقال: »ألَُسَلنّـََك منهم 
كام ُتسلُّ الشعرُة من العجني«)5(، وأنشد حّسان يف ذلك قصيدته املشهورة التي فيها: 

]من الوافر[6

ــُت عنـــُه ــدا فأجْب *َهجــْوَت حمّم * اجلـَــزاُء* َذاَك  يف  اهلل  وعنــَد 
ــْفٍء ــه بُِك ــَت ل ــوُه ولْس *َأهَتْجـ * الِفـــداُء* ُكــام  خِلرْيِ ُكــام  فرَشُّ
وِعْرِضـــَي ووالــَده  أيِب  *فــإنَّ  * ــْم ِوقـــاُء)2(* لِعــْرِض حمّمــٍد ِمنْكـُ

وذلك ثابٌت يف الّصحيح)7(.

1( البخاري، كتاب املغازي، باب َمرَِض النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَوَفاِتِه، رقم)4441(، والّنسايئ، الّسنن الكربى، 

كتاب الجنائز ومتني املوت، باب اتخاذ القبور مساجد، رقم )2174(.
2( البخاري، كتاب األدب، باب ِهَجاِء اْلُمرْشِِكنَي، رقم)6153(عن سليامن بن حرب، ومسلم، فضائل 

اَن ْبِن َثاِبٍت رىض الله عنه، رقم )6542( و)6550(. الصحابة، باب َفَضاِئِل َحسَّ
3( البخاري، كتاب األدب، باب ِهَجاِء اْلُمرْشِِكنَي، رقم)6152( مسلم، فضائل الصحابة، باب َفَضاِئِل 

اَن ْبِن َثاِبٍت رىض الله عنه، رقم )6541(. َحسَّ
ِجْستاين )ت 275هـ(، الّسنن، تحقيق شَعيب األرناؤوط  4( أبو داود سليامن بن األشعث األزدي السِّ

ومحّمد كاِمل قره بليل، ط1، دار الرسالة العاملية، دمشق، بريوت، 1430هـ/2009م، كتاب األدب، 
باب ما جاء يف الّشعر، رقم )5015(.

5( البخاري، كتاب املََناِقِب، باب َمْن أََحبَّ أَْن الَ ُيَسبَّ َنَسُبُه، رقم )3531(.

6( ديوان حّسان بن ثابت األنصاري، تحقيق عبد أ عيّل مهنا، ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

ص21-20. 1414ه/1994م، 
7( يف ب وج: الّصحيحني. فإن كان املقصود الحديث بطوله فهو عند مسلم، كتاب فضائل الّصحابة، 

اَن ْبِن َثاِبٍت رىض الله عنه، رقم )6550(. باب َفَضاِئِل َحسَّ
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وأّما هجو املسلم فإّما أن يكون فاسقا متجاهرا بالفسق أو ال، فإن كان متجاهرا 
فينبغي أن جيوز كام توز غيبته، وقد قالوا: املمّيز للّشعر)1( اجلائز من غريه أّن ما جاز 

يف النّثر جاز يف النّْظم، وإن كان غري متجاهر فال جيـوز.

وذكر القايض أبو بكر ابن العريب أّن كثريا من أشياخه قالوا: ال جيوز لعن الكافر 
الكفر  عىل  املوَت  الّلعنة  يف  اهلل  رشط  وقد  ُيعلم،  ال  املوت  عند  حاله  ألّن  املعنّي، 
اٌر...اآلية﴾)2(، قال: »والّصحيح عندي جوازه لظاهر حاله  فقال: ﴿َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ

وجلواز قتله«، وروى حديثا يف ذلك )3(. 

قال القرطبي: »فأّما لعنُة الكافر من غري تعيني فاإلمجاع عىل جوازه، قال مالك 
عن داود بن احلصني عن األعرج قال: ما أدركُت النّاس إالّ وهم يْلَعنون الكفار يف 
رمضان«)4(، قال القرطبي: »قال علامؤنا وسواء كانت لم ذّمة أم ال -قال- وكذلك 
بالّرجال)5(،  النّساء  من  تشّبه  ومن  الّربا،  وأَكلة  اخلمر،  اب  كرُشّ باملعايص  املجاهر 

وعكسه، وسواء أكان جمنونا أو مّيتا أم ال؟«)6(.

قال ابن العريب: »وال فائدة يف لعن املّيت واملجنون لعدم التأّثر به عند قوم من 
الّسلف -قال-: والعايص املعنّي)7( ال جيوز لعنه حلديث النّعيامن«)8(.

1( يف ج : املمّيزون للّشعراء.

اٌر ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه  2( سورة البقرة، 161. قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ

أَْجَمِعنَي﴾. َوالنَّاِس  َواْلَماَلِئَكِة 
3( ابن العريب القايض محّمد بن عبد الله املعافرّي اإلشبييّل املاليك أبو بكر )تـ 543هـ(، أحكام 

1424هـ  لبنان،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط3،  عطا،  القادر  عبد  محّمد  تحقيق  القرآن، 
النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعىَل  »َدَخَل  عنها:  الّله  َعاِئَشَة ريض  َعْن  أخرجه مسلم  والحديث   .74/1 /2003م، 
الّصحيح، كتاب فضائل  مِبَآلِِهاَم.  لِِعْلِمِه  َذلَِك  َكاَن  َا  َوإِنَّ َفَلَعَنُهاَم،  َفأَْغَضَباُه  ٍء  ِبَشْ َفَكلَّاَمُه  رَُجاَلِن 
الّصحابة، باب َمْن لََعَنُه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْو َسبَُّه أَْو َدَعا َعَلْيِه َولَْيَس ُهَو أَْهاًل لَِذلَِك َكاَن لَُه َزَكاًة َوأَْجرًا 

رقم)6779(.  َورَْحَمًة«، 
4( املوطأ )رواية الّليثي(، كتاب الصالة يف رمضان، باب ما جاء يف قيام رمضان، رقم)253(.

5( يف ج: ومن تشّبه بالّنساء من الّرجال.

6( الجامع ألحكام القرآن، 188/2 - 189.

7( يف ب: عند قوم من الّسلف فإّن العايص املعنّي.

ونسبها  العريب،  ابن  أحكام  يف  ليست  واملجنون،  امليت  لعن  ومسألة  القرآن،75/1.  أحكام   )8

َلِف: »إِنَُّه اَل َفاِئَدَة يِف لَْعِن َمْن ُجنَّ أَْو َماَت ِمْنُهْم، اَل  القرطبي إليه، ولفظه: َوَقاَل َقْوٌم ِمَن السَّ
.189/2 القرآن،  الجامع ألحكام  انظر:  ِبِه«.  َيَتأَثَُّر  اَل  َفإِنَُّه  الزَّْجِر،  ِبَطِريِق  َواَل  اْلَجزَاِء  ِبَطِريِق 
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إقامة  بعد  النّعيامن)1(  وحديث  قال-:   – العلامء  بعض  »وجّوزه  القرطبي:  قال 
احلّد، وإذا تاب العايص أو ُأقيم عليه احلّد سقطت الّلعنُة وال تذكر)2(«)3(. 

ونقل ابن العريب: »اإلمجاع عىل جواز لعن العايص عىل العموم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: لعن 
اهلل الّسارَق ...احلديث)4(«)5(.

وهل يلحق الّتعريض بالّترصيح الذي جيري عىل قياس املالكّية إحلاقه وللّشافعّية 
)6( أّن الّتعريض ليس هبجو، وقال الّرافعي:  نزاع فيه، فاملنقول عن القايض ابن َكجٍّ
»يشبه أن يكون َهْجًوا«)7(، والذي قاله ابن َكّج أقَيُس، فإهّنم مل جيعلوا الّتعريض يف 
باب القذف ملَحقا بالكناية، فكيف يلحق بالرّصيح؟ ومن حيث املعنى أّن املحذور 
الذي يف الرّصيح ليس يف الّتعريض، فإّن الرّصيح يفهمه كّل أحد، وينقله، ويعرف 

املقصود به، وليس كذلك الّتعريض.

تكون  أو  أجنبّية،  تكون  أن  إّما  فاملعيَّنة  معّينة،  بامرأة  الّتشبيب  الّثالث:  القيد 
غري أجنبّية كزوجته وَأَمته، فإن كانت أجنبّية فشّبب هبا، ووصف أعضاها الباطنة 
ونحوها، مل جيز. وقد ثبت يف الّصحيحني أّنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن َتنعت املرأُة املرأَة لزوجها)8(، 

وال شّك أّن الوصف يشّوق النّفوس ويؤّثر يف القلب، ]قال[ )9(

املّلة،  من  بخارج  ليس  وأّنه  الخمر،  شارب  لعن  من  يكره  ما  باب  الحدود،  كتاب  البخاري،   )1

رقم)6780(.
2( كذا يف ج، ويف أ: وال يوثر، وكشطت يف ب، وكتب أعالها: وال تذكر، وكتب الّناسخ: صّح.

3( الجامع ألحكام القرآن، 189/2.

، رقم )6783(. اِرِق إَِذا لَْم ُيَسمَّ 4( البخاري، كتاب الحدود، باب: لَْعِن السَّ

5( أحكام القرآن، 75/1.

6( ابن كّج أو الكّجي يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الّدينَورّي، أبو القاسم )000 - 405 

هـ / 000 - 1015 م(: فقيه، من أمئة الّشافعية. من أهل الّدينور. ويل قضاءها، وقتله العّيارون 
)الحرامّية( فيها. قال ابن خّلكان: صنف كتبا كثرية انتفع بها الفقهاء. وقال اليافعي: كان يرضب 
الّشافعي، وهو صاحب »وجه« فيه. الّذهبي محّمد بن أحمد بن  به املثل يف حفظه ملذهب 
تحقيق جامعي  الّنبالء،  أعالم  سري  748هـ(،  )ت  الله  عبد  أبو  الّدين  َقامْياز شمس  بن  عثامن 
الرّسالة، بريوت، 1405ه / 1985م، 183/17.  الشيخ شعيب األرناؤوط، ط3، مؤسسة  بإرشاف 

.214/8 األعالم، 
7( العزيز رشح الوجيز، 17/13. وقول القايض ابن كّج من نقله.

8( البخاري، كتاب الّنكاح، باب الَ ُتَبارِشْ اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة َفَتْنَعَتَها لَِزْوِجَها، رقم )5240( و)5241(، 

ومسلم، كتاب الحيض، باب َتْحِريِم النََّظِر إىَِل اْلَعْورَاِت، رقم )794(. ولفظهام مختلف.
9( ما بني عاقفتني ليس يف أ.
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]من جمزوء الكامل[
ى)1( اَم *** ِع وال َأَرى َذاَت امُلَسمَّ َأْهَوى بَِجاِرَحِة السَّ

وقال بعضهم:

]من الّطويل الّتام[

مـِْع قْبَل لِقائكـُْم *** وسْمُع الفتى هَيوى لعْمري كَطْرفـِه َهَوْيـُتُكْم بالسَّ
وَشّوَقنـي وْصُف اجلَليِس إلْيكـُْم *** ومّلا الَتقْيـنا ُكنُتـُم فـْوَق وْصِفـه)2(

ثّم ]من ذلك[)3( أّن يف وصفها أيضا ذْكرها بام ال تتار، وال أعلم خالفا يف املنع 
من ذلك)4(، إالّ أّنه وقع جلامعة ممّن يعتّد هبم الّتشبيب باألجنبّيات كعبد الرمحن بن 
أيب بكر الصّديق– ريض اهلل عنهام- قال الّزبري بن بّكار: »حّدثني حمّمد بن الضّحاك 
بن عثامن احلزامي، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن أيب الّزناد، عن هشام بن عروة، عن 
أبيه، أّن عبد الّرمحن بن أيب بكر الّصديق قدم الّشام يف تارة، فرأى هناك امرأة ُيقال 

لا ابنة اجلودّي عىل طنفسة حولا والئد)5(، فأعجبته، قال فيها:

]من الّطويل[

*تذّكــْرُت ليــىل والّســــاموُة دوهَنا * َفــاَم الْبنــة اجلــودّي لْيىل ومــا لَِيا؟*
ــٌة ؟ ــُه حاِرثّيـَ ــى قْلَب ــى ُتَعاطِ *وأّن * َتَدّمــُن)2( ُبرْصى أو حَتِلُّ اجلَوابِيـــا*
*وأّنى ُتاَلِقـــــــيَها؟ َبىَل ولعّلها * ُتوافَِيـا* أْن  قاباًِل  النّاُس حّجوا  إِن 

)6(

1( البيت أليب العّز مظفر بن إبراهيم العيالين الّشاعر املشهور املرصي، كان أديًبا عروضًيا، شاعرًا 

العروض تصنيًفا مخترًصا جيًدا دّل عىل حذقه، وله ديوان شعر رائق، وكان  مجيًدا، صنف يف 
رضيرًا. تويف سنة 623 ه. انظر: اليافعي عبد الله بن أسعد اليافعي أبو محّمد عفيف الّدين )ت 
768هـ(، مرآة الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، وضع حواشيه خليل 

املنصور، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1417هـ / 1997 م، 43/4، واألعالم، 255/7.
2( األبشيهي شهاب الّدين محّمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح )ت852هـ(، املستطرف يف كل 

فن مستطرف، تحقيق مفيد محّمد قميحة، ط1، عامل الكتب، بريوت، 1419ه، ص131.
3( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

4( يف ب: للمنع إاّل أّنه.

5( يف ب: قالئد.

ن املكان تدمينا: إذا حّل به ولزمه )لسان العرب، مادة )دمن(،  6( يف أ: تديه، ويف ب: تدّبر، و دمَّ

ويف األغاين: تحّل ببرصى.
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فلاّم بعث عمر بن اخلطاب جيشه إىل الّشام قال ألمري اجليش: إن ظفرَت بليىل 
ابنة اجلودي عنوًة فاْدفْعها إىل عبد الّرمحن، فظفر هبا فدفعها إليه. وقال احلافظ أبو 
عمر ابن عبد الرّب يف »االستيعاب«: »كان قد رآها، فكان يتشّبب هبا، وله فيها أشعار، 

ه معها مشهور عند أهل األخبار، وكانت بنت ملك دمشق«. انتهـى)1(. وخرَبُ

وهذا اإلسناد املتقّدم رجاله ثقات، ورواه من طريق الّزبري احلافظ مجال الّدين 
املّزي يف كتابه »هتذيب الكامل« بسنده، قال الّزبري: »وكان عبد الّرمحن رجال صاحلا 
وكانت فيه َدعابة«)2(، ويف »النهاية يف رشح الداية«)3( من كتب احلنفّية أّن: »الّشعر 
إذا كان فيه صفة امرأة معّينة، وهي حّية، ُكـره، وإن كانت ميتة مل ُيكره، وإن كانت 

مرَسلة مل ُيكره«. انتهى.)4(

أّما غري األجنبّية كزوجته وأَمتِه، ففيه خالف يف مذهب الّشافعي -رمحه اهلل-، 
وإيراد الّرافعي يقتيض عدم اجلواز)5(. وقال الّروياين يف »البحر«: »جيوز أن يشّبب 
الّطرباين  ساق  وقد  األصحاب-)6(،  عاّمة  قاله  شهادته«-  ترّد  وال  وأَمته،  بزوجته 

بسنده إىل الّشعبّي قال: »قال رشيح القايض يف زينب زوجته«:
]من الّطويل[

*رأيُت ِرجاال َيرْضبوَن نساَءهـُـْم * ُب زينََبــا* َفُشـّلْت يميني يوَم أرْضِ
هُبـا يف َغيـْـِر ُجــْرم أَتْت به *َأَأرْضِ * إيلَّ فـام ُعـذري إذا كنـُت ُمْذنِبــا*

1( ابن عبد الرّب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، تحقيق عيل محّمد البجاوي، ط1، دار الجيل، 

بريوت، لبنان، 1412هـ / 1992م، 825/2.
2( املّزي جامل الّدين يوسف بن الزيك عبد الرحمن أبو الحجاج، تهذيب الكامل، تحقيق بشار 

عواد معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1400ه/1980م، 557/16 - 558. وليس الخرب فيام 
هو مطبوع من األخبار املوّفقيات.

ْغَناقي، الحسني بن عيل بن حّجاج بن عيل، حسام الّدين )000 - 711 هـ / 000 - 1311  3( للسِّ

م(: فقيه حنفي. نسبته إىل سغناق )بلدة يف تركستان(. و)الّنهاية يف رشح الهداية(، وله أيضا 
)رشح التمهيد يف قواعد التوحيد( و )الكايف( رشح أصول الفقه للبزدوي، منه نسخة بخطه، يف 
مجلد ضخم باملكتبة العربية يف دمشق، و)الّنجاح( يف الرّصف، تويّف يف حلب. األعالم، 247/2.

)ت  الحنفي  الّدمشقي  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  محّمد  عابدين  ابن  معناه:  يف  انظر   )4

1252هـ(، رّد املحتار عىل الّدر املختار، ط2، دار الفكر، بريوت، 1412هـ / 1992م، 350/6.
5( العزيز رشح الوجيز، 17/13.

6( مل أره يف البحر للّروياين، وانظر: الّسنييك زكريا بن محّمد بن زكريا األنصاري زين الّدين أبو 

يحيى )ت 926هـ(، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، ]دط[، ]دت[، 
346/4، والخطيب الرشبيني الّشافعي شمس الّدين محّمد بن أحمد )ت 977هـ(، مغني املحتاج 

إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ط1، دار الكتب العلمّية، 1415هـ/1994م، 351/6.
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*فتـاٌة تزّيـُن احلُـيْل إن هـي زّينْت * املسـُك خالـط حمَلبـا* بِفيهـا  كأنَّ 
*فلْو كنَت يا شـعبيُّ صادْفَت مْثَلها * لِعشـَت َزمانـا ناعـَم الباِل طّيبــا*

)1(

وقال الّطرباين: »حّدثنا أبو شعيب احلّراين، حّدثنا عمر بن شّبة، حّدثنا أبو نعيم، 
حدثنا عمرو بن ثابت، قال:« سمعُت سكينة بنت احلسني تقول: عوتَِب أيب احلسني 

بن عيّل يف أّمي فقال أيب: 
]من الوافر[

*لعمُرَك إّنني ألُِحبُّ دارا * ُنِضيُفها)4( سكينُة والّرباُب*
)5( مايل *أحّبهام وأْبُذُل كلَّ * وليَس لالئٍم فيها جواُب)6(*

)4( )3( )2(

وذكر بيتا آخر)5(.
يف  احلنبيل  عقيل  ابن  قال  خالف،  ففيه  معّينة)7(  غري  بامرأة  شّبب)6(  إذا  أّما 
شهادته،  ُترّد  »ال  املجّرد«:  »يف  شيخنا:  قال  وزوجته  بَأَمته  شّبب  »إذا  »الفصول«: 
عَر، مل ُترّد شهادته، وإن  قال: »وهذا عندي فيه تفصيل: إن شّبب هبا ومل ُيظهر الشِّ
شَهر صفاهتا، دخل يف مداخل امُلْظِهِر حماسن زوجته، وكان مقاربا للدّيوث، وجعله 
ممّا يسقط املروءة، وَمْن)8( اختلق اسام لغري معنّي كسعاد وسلمى عىل عادة الّشعراء، 

1( كذا يف ب وج: ويف أ: أرحبا.

2( كذا يف ب وج، ويف أ: متنيها، ويف األغاين بلفظني: تحّل بها- وتكون بها.

3( يف ج : جّل مايل.

4( ليس الخربان فيام طبع من معجم الطرباين الكبري، وانظر: األصفهاين عيل بن الحسني أبو الفرج 

)ت 356هـ(، األغاين، تحقيق سمري جابر، ط2، دار الفكر، بريوت، ]دت[،224/17، واملستطرف، 
ص 459، والخرب الثاين: األغاين، 16/ 147، وفيه قال: أخربين أحمد بن عبد العزيز وإسامعيل بن 
يونس قاال حدثنا عمر بن شّبة قال حدثنا أبو نعيم عن عمر بن ثابت عن مالك بن أعني قال 

سمعت سكينة بنت الحسني تقول: »عاتب عّمي الحسن أيب يف أّمي فقال:
     ]من الوفر[

باب(  )لعمرَك إّنني ألحبُّ داراً *** تكون بها ُسكينة والرَّ
)أحّبهام وأبـــذل ُجّل مايل *** وليس لعاتب عندي عتاب(. 

5( يف ب: شيئا آخر. وهو قوله:

)َفَلْسُت لهم وإن غابوا ُمِضيعاً *** حيايت أو يغيِّبني التاُب(.
6( يف ب: إذا كان شّبب.

7( يف ب: مغّنية.

8( يف ب: وإْن.
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مل يفسق، ومل ترّد شهادته ألّنه مل يوقع الّصفة عىل معنّي«. انتهـى)1(.
وكالم الّشافعّي رصيح يف اجلواز، فإّنه قال: »إذا شّبب بامرأة ومل ]يسّم[)2( أحدا، 
ال ُترّد شهادته، ألّنه يمكن أن يشّبب بزوجته وجاريته«)3(. وهذا النّص أيضا يرّجح 

ما ذكره الّروياين يف املسألة األوىل.
ويف »الّشايف« ]للجرجايّن الّشافعّي[ )4(: »إذا شّبب هبام ومل يكثر مل ترّد شهادته، 
وكذا إذا أطلق جلواز أن يريد إحدامها«، وقد قال املاوردّي يف »األحكام الّسلطانية«: 
»إّن أبا األزهر حكى أّن ابن عائشة)5( رأى رجال يكّلم امرأة يف الّطريق، فقال: لئن 
إّنه َلقبيح بَك، وإن مل تكن ُحرمتك فأقَبُح، ثّم توىّل وجلس حيّدث  كانت ُحرمتك 

النّاس فإذا رقعة ُألقيت يف حجره مكتوب فيها:
] من الكامل[

أْبرْصتـَـــني التـــي  *إّن  * َســـَحًرا ُأكلُِّمهــــا رســـوٌل*
ً رســـالة  إيلَّ  *أّدت  * كادْت لـــا نفـــيس تسيــــُل*
ـــاِظ جيــــ األحل ـــِر  فاتـِ ـــْن  *ِم * ُه ِرْدٌف ثقيــــُل* ــــذُب ِخـــرْصَ

نواس«،  »أبو  رأسها  عىل  مكتوبا  ووجد  عائشة  ابن  فقرَأها   ،)6( ذكرها[  ]أبياتا 
فقال: »مايل وللتعّرض أليب نواس«.

)7( مثله، وال يكون كافيا ملن ندب  قال املاوردّي: »وهذا القدر كاف ]إلنكار[ 
لإلنكار من واّلة احلسبة، وليس فيام قاله أبو نواس رصيُح ُفجوٍر الحتامل أن يكون 
إشارة إىل ذي حمرم، وإن كانت شواهد حاله تنطق بريبته)8(، فيكون من مثله منكرا، 

وإن جاز أن ال يكون من غريه منكرا«)9(.

1( مل أره يف املطبوع من كتاب الفصول.

2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( العزيز رشح الوجيز، 17/13.

4( ما بني عاقفتني من ج.

5( يف ب: ابن أيب عائشة.

6( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

7( محّل هذه العبارة بياض يف ج. وشطب فوقها يف ب.

8( يف ب وج: برتبته.

9( املاوردي، األحكام السلطانية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، ط1، دار ابن قتيبة، الكويت، 

1409ه/ 1989م، ص 327.
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وذكر  أحدا«،  يسّم  ومل  شّبَب  »من  باب:  الّثانية  املسألة  عىل  البيهقي  بّوب  وقد 
الرمحن بن  القاسم عبد  أبو  أنبأنا  أبو عبد اهلل احلافظ،  »أنبأنا  الّشافعي وقال:  كالم 
احلسن هبمدان، حّدثنا إبراهيم بن احلسني، حّدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي، حّدثنا 
احلّجاج بن ذي الّرقيبة)1( بن عبد الرمحن بن كعب بن زهري)2( بن أيب سلمى املزيّن)3(، 
عن أبيه، عن جّده قال: خرج كعب وُبَجرْي ابنا زهري، فذكر إسالم بجري، وما كان 
من شتم كعب فيه، ثّم قدوم كعب عىل النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص وإسالمه، وإنشاده قصيدة، أّولا: 
عن  فليح،  بن  حمّمد  حّدثني  املنذر،  بن  إبراهيم  وحّدثني  -قال-:  سعاُد«  »بانْت 
مسجده  يف  سعاد«  »بانت  زهرٍي:  ْبُن  كعُب  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبيَّ  أنشَد  قال:  عقبة،  بن  موسى 

باملدينة، فلاّم بلغ قوله: 

]من البسيط[
إّن الّرسوَل لسْيٌف ُيْسَتـضاُء به *** ُمهنَّد من سيوِف اهللِ َمْسلـوُل
يف فِتيٍة ِمْن ُقريٍش قال قائلهـُْم *** ببْطِن مّكَة مّلا َأْسلـَموا ُزولـُوا

أشار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكّمه إىل احللق)4( ليأتوا فيسمعوا منه«)5(.

بابن  املعروف  الّشافعي  اهلل  هبة  بن  احلسني  بن  عيل  القاسم  أبو  احلافظ  وقال 
عمر  بن  أمحد  بن  اهلل  هبة  بن  القاسم  أبو  »أْنبأنا)6(  دمشق«:  »تاريخ  يف  عساكر، 
بكر  أبو  أنبأنا)9(  جعفر،  بن  الواحد  عبد  بن  حمّمد  احلسن  أبو  أنبأنا)8(  احلريري)7(، 

1( يف ب وج: بن ذي الرفعة.

2( يف أ: نهبة.

3( يف أ: املدين.

4( كذا يف الّنسخ، ويف الّسنن الكربى: الِحَلق.

5( الّسنن الكربى، كتاب الّشهادات، َباُب: َمْن َشبََّب َفَلْم ُيَسمِّ أََحًدا، لَْم ُترَدَّ َشَهاَدُتُه، َقاَل الّشافعي 

رَِحَمُه اللُه: أِلَنَُّه مُيِْكُن أَْن ُيَشبَِّب ِباْمَرأَِتِه َوَجاِرَيِتِه، رقم )21142(.
6( يف ب وج: حّدثنا.

7( يف أ: أبو القاسم بن هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري، ويف ب وج: أبو القاسم بن عبد الله 

بن أحمد بن عمر الحريري، وعند ابن عساكر: أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري. 
انظر: أبو القاسم عيل بن الحسن بن هبة الله املعروف بابن عساكر )ت: 571هـ(، تاريخ دمشق 
وذكر فضلها وتسمية من حّلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، تحقيق عمرو 
بن غرامة العمروّي، ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1419هـ/ 1998م، 111/1، 

181/2، 200/6، وغريها من املواضع.
8( يف ب وج: حّدثنا.

9( يف ب وج: حّدثنا.
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أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شاذان، حّدثنا أبو عبد اهلل إبراهيم بن حمّمد بن عرفة 
النحوي، أنبأنا)1( أمحد بن حييى، عن حمّمد بن سالم، أخربين حمّمد بن سليامن، عن 
حييى بن سعيد األنصاري، عن سعيد بن املسّيب قال: قدم كعب بن زهري متنّكرا 
حني بلغه أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أوعده فأتى أبا بكر الّصديق، فلاّم صىل الّصبَح أتاه به، 
وهو متلّثم بعاممته فقال: يا رسول اهلل رجٌل يبايُعَك عىل اإلسالم، فبَسَط يده فحس 
عن وجهه، فقال: بأيب أنَت وُأّمي يا رسول اهلل، هذا مقام العائذ بَك، أنا كعب بن 
له قريش،  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، والنت  ملا كان من ذكره  األنصار وأغلظت  فتهّجمته  زهري، 
»بانت  فيها:  يقول  التي  مدحته  فأنشدُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النّبيُّ  فأّمنه  وإيامنه،  إسالمه  وأحّبوا 

سعاد«- وذكرها ابن عساكر إىل آخرها- )2(.

وقد تضّمنت هذه القصيدة ذكر سعاد والّتشبيب هبا، وتكّرر يف القصيدة، وقد 
سمعه النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص وَمن حرضه ومل ُينْكره، وال أمر بتجنّب مثله، فهو تقرير للجواز، 
وهذه القصيدة مشهورة، مروّية من طرٍق بعضها مرفوع وبعضها مرَسل، كام هو يف 

رواية ابن عساكر.

وحكى أبو الفرج األصبهاين بسنده قال: »سمع سعيد بن املسّيب قائال يقول:

]من الّطويل[

*سأْلُت سعيَد بـــَن املسّيِب َذا التَُّقى * وَذا احِلْلِم هْل يِف ُحبِّ أْسامَء من ِوْزِر*
إنَّمـَا املسّيِب  بُن  َسِعيُد  *فــَقاَل  * األْمـِر* ِمَن  ُيستطاُع  َما  َعىَل  ُياَلُم 

فقال سعيد: »واهلل ما سألني«)3(.
بن  فإّن سعيد  أن ساّمها وعّينها،  بعد  الّتشبيب هبا  املحّبة لا، وال  ينكر ذكر  ومل 
املسّيب مل يرفعه، ومن حيتّج باملراسيل فهو حّجة عنده، ومن ال حيتّج هبا حيتّج بمثل 
باملراسيل،  هذه، فإهّنا ُأسندت من طرق أخر، والّشافعي ممّن ال يقول باالحتجاج 
وحيتّج بمراسيل سعيد بن املسّيب ونحوها ممّا أسند من طرق)4( أخر أو اعتضد بأمر، 

كام هو مذكور يف كتب الفقه – واهلل أعلم -.
1( يف ب وج: حّدثنا.

2( م، ن، 392/53.

3( األغاين، 171/9. والقائل هو جامع بن مرخية وهو من شعراء الحجاز.

4( يف أ: طريق.
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قال الّرافعي يف كتاب »الّشهادات«: »وينبغي أن ُيقال عىل قياس ما ذكره القّفال 
والّصيداليّن يف مسألة الكذب: أّنه ال خُيّل بالعدالة إذا كان يف الّشعر أن يكون احلكم 

كذلك إذا شّبب بامرأة ومل يذكر عينَها«)1(.
وهذا الذي ذكره الّرافعي بحًثا، جزم به اجلرجاين يف »الّشايف«، فقال الغزايّل يف 
»اإلحياء«: إّنه الّصحيح، قال: »وعىل املستمع أن ال ينّزله عىل امرأة معّينة، فإن أنزله 

فهو عاص بالّتنزيل«)2(. 
وقال سليامن بن أمحد الّطرباين احلافظ: »حّدثنا أمحد بن حييى ثعلب، حّدثنا حمّمد 
بن ساّلم اجلَُمِحّي، حّدثنا أبو عبيدة معمر بن املثنى، حّدثني رؤبة بن العّجاج، عن 

أبيه قال: أنشدُت أبا هريرَة ريض اهلل عنه: 
]من الّرجز[)3(

َسَقاَم َفَهاَجا  اخْلََياالِن،  *َطاَف  * َتْكُتاَم* َوَخياٌل  َتْكنَى،  َخَياٌل 
َما ُترْصَ أن  َخْشيًة  ُتريَك  *قَاَمْت  * أْدَرما* وَكْعًبا  وَخنْداًة  َساًقا 

فقال أبو هريرة: كنّا ننشد مثل هذا عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فال ُيعاب علينا«)4(. 

احلافظ)6( يف  بن احلسني  بأسانيده)5(، وأبو زرعة أمحد  أيضا  ابن عساكر  وساقه 
املوّلدين  شعر  امُلباح  »وِمن  »الّسيـر«:  كتاب  يف  الّرافعي  وقال  »الغزل«)7(،  كتاب 

1( العزيز رشح الوجيز، 18/13.

2( إحياء علوم الّدين، 282/2.

الّديوان.  الّثاين ليس بهذه األلفاظ يف  َبَخْنداة وَخَبْنداة: ضخمة، وأْدرُم: ال حجم له. والبيت   )3

األصمعي  قريب  بن  امللك  عبد  رواية  م(،   762 / العّجاج )ت 145 هـ  بن  رؤبة  ديوان  انظر: 
ص258-257. 1416ه/1995م،  حلب،  العريب،  الرّشق  دار  حسن،  عزّة  تحقيق  ورشحه، 

4( انظر رواية الطرباين عند: ابن العديم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أيب جرادة العقييل كامل 

الّدين )ت 660هـ(، بغية الطلب يف تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، ]دت[، 
.3696/8

5( تاريخ دمشق، 1415ه/ 1995م، 213/18 - 214.

6( أحمد بن الحسني بن عيّل، أبو زرعة الرازي الّصغري، اإلمام الحافظ الّصدوق، وقال الخطيب: 

كان حافًظا متقًنا ثقة، كان واسع الّرحلة جّيد املعرفة)تـ 375ه( بطريق مّكة. انظر: الخطيب 
البغدادي أحمد بن عيل بن ثابت أبو بكر )تـ 463ه(، تاريخ بغداد، ط/دار الكتب العلمّية، 

330/4، وسري أعالم الّنبالء، 46/17،
)ت  الفاكهي  الله  عبد  أيب  امليّك  العباس  بن  إسحاق  بن  محّمد  الفاكهي،  عند  روايته  انظر   )7

272هـ(، أخبار مّكة يف قديم الّدهر وحديثه، تحقيق عبد امللك عبد الله دهيش، ط2، دار خرض، 
بريوت، 1414ه، 27/3 - 28.
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)1( فيه الّشخص«)2(. الذي ال ُيعنيَّ

القيد الّرابع: الكذب، فإذا كذب الّشاعر يف شعره، فإّما أن يمكن محله عىل نوع 
من املبالغة أوال، فإن أمكن جاز، بل أقول إّن النّاس اختلفوا يف املبالغة عىل مذاهب 

ثالثة:

فذهبت طائفة إىل أّن املبالغة أحسن، واحتّجوا بقّصة النّابغة مع حّسان بن ثابت 
-ريض اهلل عنهام-، واعرتاض النّابغة عليه، وانقطاع حّسان يف يده، وإّنام عاب عليه 

ترك املبالغة، والقّصة مشهورة يف كتب األدب والّتاريخ)3(.

وذهبت طائفة إىل أّن الرّتَك أْوىل وأحسن، وهو اختيار مجاعة من فحول الّشعراء 
واألدباء، واختاره حّسان بن ثابت -ريض اهلل عنه- قال حّسان:

]من البسيط[ 

اَم الشْعُر ُلبُّ املْرِء يْعِرضـُه  ***  عىل امَلجالِِس إْن َكْيًسا وإن مُحُقـا َوإنِّ
وإّن أْشَعَر بيـٍت أنــَت قاِئـــلـُُه  ***  بيٌت ُيقاُل، إذا أنشدَتُه، َصَدقـــا)4(

1( يف ب وج: الذين ال يتبنّي.

2( مل أره يف كتاب السري من الوجيز، وانظر:17/13 حيث يقول: ُترَدُّ شهادة الشاِعِر، إذا كان يفحش 

ح. و18/13 حيث يقول:  أو يشبِّب بامرأٍة بَعْينها لاَِم فيه من اإلِيذاء واإلِشهار والَقْذف إْن رَصَّ
إن التَّْشِبيب بالنِّساء والغلامن من غري َتْعيني ال يخلُّ بالعدالة، وإن أكرث منه، ألّن التَّْشِبيب َفنٌّ 
وَغرَُض الشاعر إظهاُر الّصنعة يف هذا الَفنِّ تحقيق املذكور، وكذلك ينبغي أن يكوَن الُحْكم لو 
ى امرأًة ال يْدري من هي. والعبارة عند الّنووي بلفظ: َواْلُمَباُح: َكأَْشَعاِر اْلُمَولَِّديَن الَِّتي لَْيَس  سمَّ
ِفيَها ُسْخٌف. روضة الّطالبني وعمدة املفتيـن، 225/10. والروضة تلخيص واختصار لرشح الّرافعي 

مع زيادات عليه.
الله عنه– والخنساء –ريض  ان –ريض  الذبياين بني حسَّ النابغة  - 384. حكم  األغاين، 383/9   )3

الله عنها– يف سوق عكاظ، ففّضل النابغة الذبياين شعر الخنساء عىل أبياٍت لحّسان يقول فيها:
]من الّطويل[

َحى *** وأسياُفنا َيْقُطــرَْن مـن َنْجــَدةٍ َدَما( )لنا الَجَفناُت الُغرُّ َيْلَمْعَن بالضُّ
)َولَدنا بني العنقاِء، وابــني ُمَحرٍِّق *** فأْكرِْم بنا خاالً، وأَْكرِْم بنا ابـــَنام !!(

فكان نقُد النابغة لهذين البيتني كاآليت:
ولََدك. ويف  تفخر مبن  ومل  ولْدَت  قللت عدد جفانك، وفخرت مبن  أّنك  لوال  لشاعر  إّنك  فقال 
رواية أخرى، فقال له: إّنك قلت: الجفنات، فقّللت العدد ولو قلت الجفان لكان أكرث، وقلت: 
يلمعن يف الّضحى، ولو قلت: يربقن بالّدجى لكان أبلغ يف املديح ألّن الّضيف بالّليل أكرث طروقا، 
وقلت: يقطرن من نجدة دما، فدّللت عىل قّلة القتل ولو قلت: يجرين، لكان أكرث النصباب الّدم، 

وفخرت مبن ولدت ومل تفخر مبن ولدك. فقام حسان منكرسا منقطعا. 
4( الديوان، ص174.
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عن  اليّشء  خروج  إىل  أفضت  إن  املبالغة  أّن  وهو  َط،  التوسُّ طائفة  واختارت 
حّد اإلمكان إىل حّد االستحالة ونحو ذلك، فالرّتُك أفضل، وإالّ فاملبالغة أفضل، 
»وقد  قال:  الّتحبري«  »حترير  كتابه  األصبغ يف  أيب  ابن  الّزكّي  املذهب  هذا  واختار 
وقعت املبالغة يف كتاب اهلل تعاىل يف أمثلة: كالعدول من فاعل إىل فعيٍل وإىل فِعاٍل، 
والعلامء،  الّصحابة  وأقوال  والسنّة  الكتاب  يف  هو  ممّا  األمثلة،  من  ذلك  ونحو 

ولسان العرب شاهد بذلك«)1(.
الّشافعية  مجهور  عن  الّرافعي  فنقل  املبالغة،  من  نوع  عىل  محله  يمكن  مل  إذا  أّما 
عن  ونقل  الكذب،  أنواع  كسائر  النّص  ظاهر  وأّنه  األصّح،  أّنه  واّدعى  حرام،  أّنه 
يوهم  الكاذب  ألّن  بالكذب،  يلحق  »ال  أّنه:  الصيداليّن  بكر  أيب  والشيخ  القّفال 
ال  والكالم،  الّصنعة  حتسني  يقصد  إّنام  فإنه  بخالفه،  والّشاعر  صدق،  الكذب  أّن 
حتقيق املذكور«، قال الّرافعي بعد سياقته ذلك: »هذا َحسٌن بالٌغ«، وقد قيل: »أعَذُبُه 

أكَذُبُه«، قال الّرافعي: »فال فرق بني قليله وكثيـره«)2(.
القيـد اخلامس: ذكر اخلدود واألصداغ والقدود والقامة ونحو ذلك، فإذا ذكر 
يف شعره شيئا من ذلك، ففيه خالف، اّدعى الغزايل أنه ال حيرم برشط أن ال يكون يف 
معنّي كام قّدمنا، وكالم الّرافعي يف كتاب »الّسري« يقتيض أّنه مكروه، فإّنه قال: »ومن 

املكروه أشعار املوّلدين يف الغزل والبطالة«)3(.
اخلمر  ذكر  فيه  ما  الّشعر  من  »ُيكره  أّنه:  املالكّية،  من  لّلخمّي  »الّتبرصة«  ويف 
واخلنا«)4(. وذكر أبو حمّمد ابن أيب زيد املالكي يف »نوادره« أّن ابن حبيب قال: »ال 
بأس بتعليم الّشعر، وأكَره من تعليمه وروايته ما فيه ذكر اخلمر واخلنا وقبيح الجاء، 

وقاله كّله أصبغ)5(«)6(. 

تحرير  )تـ 654هـ(،  ثم املرصي  البغدادي  العدواين  الواحد  بن  العظيم  اإلصبغ عبد  أيب  ابن   )1

إحياء  لجنة  القرآن، تحقيق حفني محّمد رشف،  إعجاز  والّنرث وبيان  الّشعر  التحبري يف صناعة 
ص150. 1963م،  مرص،  اإلسالمي،  التاث 

2( الوجيز، 18/13.

3( انظر هذا الّنص يف:الّنووي، روضة الّطالبني وعمدة املفتني، 225/10. والّنص من زوائد الّنووي 

عىل الّرافعي –كام مّر بك–.
4( الّلخمي عيّل بن محّمد الربعي أبو الحسن )ت 478 هـ(، الّتبرصة، تحقيق أحمد عبد الكريم 

نجيب، ط1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 1432 هـ /2011 م، 4959/10.
5( أصبغ بن الَفَرج بن سعيد بن نافع )000 - 225 هـ/000 - 840 م(: فقيه من كبار املالكية 

مبرص. قال ابن املاجشون: ما أخرجت مرص مثل أصبغ. وكان كاتب ابن وهب. وله تصانيف. 
 .33/1 األعالم، 

6( ابن أيب زيد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي، القريواين، املاليك أبو محّمد )ت 386هـ(، النَّوادر 

نة من غريها من األُمهاِت، تحقيق محّمد عبد العزيز الدباغ، ط1، دار  يادات عىل َما يف املَدوَّ والزِّ
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البيت األّول من  إّن ذلك حرام، وجعل منه  املفّس  القرطبي  أبو عبد اهلل  وقال 
قول الّشاعـر: ]من املديد الّتام[

َسُب ِمْن *** َوْجنََتْيـــِه النَّاَر ُتْقَتَدُح ْوِن حَتْ َذَهبِيُّ اللَّ
ُفويِن ِمْن َفــــِضيَحتِِه *** َلْيَتُه َواىَف َوَأْفَتِضُح)1(.)2( َخوَّ

وكذلك إيراد ابن اجلوزي يف كتابه »تلبيس إبليس« يقتيض عدم جواز ذلك)3(. 
فتاوى  من  »الكراهة  باب:  ويف  احلنابلة«)4(.  من  »املستوعب  صاحب  به  ورّصح 
ُيكَرُه«،  أّن »الّشعَر الذي فيه ذكر اخلمر والفسق وذكر الغالم  الّشهيد من احلنفّية« 

وكذا يف فتاوى قايض خان)5(.

واختلف احلنفّية إذا قيل يف باب الكراهة: ُيكَره، هل هو إىل احِلّل أقرب أو إىل 
احلظر:

وباألّول قال نصري وخلف بن أّيوب، وبالّثاين قال أبو يوسف وحكاه ]حمّمد[ )6( 
حسني  القايض  وقال  خان)7(،  قايض  أيضا  وذكره  حنيفة،  أيب  عن  احلسن  بن 
الّشافعي)8(: »ال تصّح الوصّية بكتابة الغزل ألّنه حمّرم«، ولعّله يريد الغزل املحّرم، 
والكالم حُيمل يف غري مفاده)9(، وليس الكالم يف باب الوصّية يف بيان الغزل املحّرم 
أّن  من غيـره، فإّن هذا موضعه كتاب »الّشهادات« وإّنام يذكر يف باب »الوصّية«: 

الغرب اإلسالمي، بريوت، 1999م، 59/7.
1( كشاجم، محمود بن الحسني بن إبراهيم ابن الّسندي بن شاهك )ت360ه(، الّديوان، تحقيق 

الّنبوي عبد الواحد شعالن، ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1417ه/1997م، ص69.
2( الجامع ألحكام القرآن، 80/13. والّشعر لكشاجم.

3( ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ط1، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 1421ه/2001م، ص202.

4( الّسامري محّمد بن عبد الله نصري الّدين الحنبيل)ت616ه(، املستوعب، تحقيق عبد امللك بن 

عبد الله بن دهيش، ط2، مكتبة األسدي، مكة املكرّمة، 1434ه/ 2003م، 639/2.
خان،  قايض  فتاوى  592ه(،  الّدين)ت  فخر  الحنفي  الفرغاين  منصور  بن  األوزجندي حسن   )5

.439/2 2009م،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  البدري، ط1،  مصطفى  سامل  بعناية 
6( ما بني عاقفتني من ج.

7( فتاوى قايض خان، 303/3.

8( القايض حسني بن محّمد بن أحمد، أبو عيل املروذي. ويقال له أيضا: املروروذي )ت462ه(، 

شيخ الّشافعية بخراسان، أخذ عن القفال فكان أنجب تالميذه وأوسعهم يف الفقه دائرة وأشهرهم 
فيه اساًم، وأكرثهم له تحقيقاً، وهو من أصحاب الوجوه يف املذهب، وكان من أوعية العلم، وكان 
يلقب بحرب األّمة. له »التعليقة الكربى« و»الفتاوى« وغري ذلك. سري أعالم النبالء، 262-261/18. 

9( يف ب: مقصوده.
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الوصّيَة ال تصّح بمعصية، والذي ]يرتّجح[)1( جوازه، ففي قصيدة كعب قوله:
]من البسيط[

، إْذ َرَحـلُوا *** إالّ أغنُّ غضيُض الطََّرِف، مكحـوُل َوَما ُسَعاُد، غداَة الَبنْيِ

وقوله يف وصف الظَّلم)2(:
* كأّنه ُمنَْهٌل بالّراِح َمْعلوُل *)3(.

ويف شعر حّسان، يف قصيدته املشهورة التِي يقول فيها: 

]من الوافر[
َكأنَّ َسبيَئًة ِمْن بْيِت َرْأٍس *** َيكوُن ِمزاُجها َعَسٌل وَماُء)4(.

ال  َمن  وسمعها  الجرة،  من  الّثانية  الّسنة  يف  قالا  واخلمر،  الّراح)5(  ذكر  وفيها 
ويف  الّسري  يف  مذكورة  مشهورة  قصيدة  وهي  عليه،  ينكر  ومل  عليه،  الّطعن  يمكن 
الّصحيح بعضها)6(، وأمثال ذلك ممّا هو يف شعر العلامء من الّتابعني وغريهم، ويف 
إنشادهم ذلك، واستامعهم له يف كّل ِوْرد وصدٍر ما يرفع اإلشكال، ويشهد للقائل 

باجلواز بصّحة املقال.

قال احلافظ أبو عمر ابن عبد البـّر يف »الّتمهيد« : »وقد روى قتيبة بن سعيد، عن 
أيب بكر بن شعيب بن احلّجاب)7( املِْعَويل، عن أبيه قال: كنُت عند ابن سريين، فجاء 

رجل يسأله عن يشء من الّشعر قبيل صالة العرص، فأنشده ابن سريين:

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( البيت هو:

)َتْجُلو عوارَِض ذي َظْلٍم إذا ابتَسمْت *** كأنَّه ُمْنَهٌل بالرَّاِح َمْعُلوُل(
ْلم: ماء األسنان وبريقها، وامُلنهل: املسقي مرّة أوىل، والّراح: الخمر، واملعلول: املسقّي مرّة  والظَّ

بعد أخرى.
3( كعب بن زهري بن أيب سلمى، املزين، أبو املرضَّب )000 - 26 هـ/000 - 645 م(، الديوان، رشح 

ودراسة مفيد قميحة، ط1، دار الّشّواف، الرياض، 1410ه/ 1989م، ص109.
4( الديوان، ص18. 

5( يف ب: املزاج.

6( مسلم، كتاب فضائل الّصحابة، باب فضل حّسان بن ثابت، رقم)6550(.

7( يف أ: الحنجار، ويف ب وج: الحنجاب، والّتصحيح من الّتمهيد، وانظر: مسلم بن الحّجاج أبو 

الحسن القشريي الّنيسابوري، الكنى واألسامء، تحقيق عبد الّرحيم محّمد أحمد القشقري، ط1، 
نرش عامدة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمّية، املدينة املنّورة، 1404ه/1984م، 122/1.
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]من املتقارب[

كأنَّ امُلدامَة والّزنجبيــــــْل *** وريَح اخلُزاَمى وَذْوَب الَعــسـَْل
ُيَعــِـلُّ بِه بـــَــْرُد أنيـاهِبـا *** إذا النّجُم وْسَط الّسامِء اعتـَدْل 

وقال: اهلل أكرب، ودخل يف الّصالة«)1(.

قال: وسمع سعيد بن املسّيب األخرض)2( يغنّي يف دار العايص بن وائل:

]من الّطويل[

َع ِمْسكًا بْطُن َنْعمـاَن إذ َمَشْت *** بِِه زينُب يف نِسـَْوٍة َخِفـراِت«)3(. َتَضـوَّ

فكّمـََل عليه أبياتا نذُكُرها يف فصل »اإلمجاع عند الكالم عن الغناء« – إن شاء 
اهلل تعاىل)4(.

الّشافعّي،  حمّمد  بن  أمحد  »حّدثنا  قال:  الّطرباين،  أيضا  ذلك  ذكر  وقد 
مّكة،  أزّقة  ببعض  مّر  املسّيب  ْبن  سعيَد  أّن  حمّمد،  بن  إبراهيم  حّدثني]عّمي[ )5( 

فسمع األخرض فذكره«)6(.

1( الّتمهيد، 201/22.

2( هو األخرض الجدي املغّني، كام ورد يف الّتمهيد، ويف األغاين، 13/2، وذكره ابن حمدون محّمد 

بن الحسن بن محّمد أبو املعايل بهاء الّدين البغدادي)ت562ه(، الّتذكرة الحمدونّية، ط1، دار 
صادر، بريوت، 1417هـ، 8/9.

3( هذا البيت للّنمريي محّمد بن عبد الله بن نري بن خرشة الثقفي النمريي )...- نحو 90 ه /...- 

نحو 708م(: شاعر غزل، من شعراء العرص األموّي. مولده ومنشأه ووفاته يف الّطائف. كان كثري 
الّتشبيب بزينب أخت الحّجاج، وأرّق شعره ما قاله فيها. وتهّدده الحّجاج فلم يأبه له الّنمريي. 
فلاّم بلغ الحّجاج من الّشأن ما بلغ، طلب الّنمريي، ففّر إىل اليمن وأقام بعدن مّدة. ثّم قصد 
عبد امللك بن مروان، مستجريا به، فأجاره. وعفا عنه الحّجاج عىل أاّل يعود إىل ما كان عليه. وقد 

جمع بعض شعره يف )ديوان( صغري. األعالم، 220/6.
4( م، ن، 200/22. وتتّمة الخرب: فرضب سعيد برجله وقال: هذا والله ما يلّذ استامعه ثم قال:

)وليَسْت كُأْخرى أْوَسَعت َجْيب ِدْرِعها *** وأبَدْت َبنان الكفِّ بالَجَمراِت(
)وَعّلت َبـــَنان املِْسِك َوحَفـــا ُمَرّجاًل *** َعىَل ِمْثِل َبْدٍر اَلَح يِف ُظُلاَمِت(
)وقاَمْت َترَاءى يـــوَم َجْمٍع َفأَْفَتَنْت *** بُرْؤَيِتها َمْن رَاَح ِمْن َعرََفاِت(

قال: فكانوا يرون أّن هذا الّشعر لسعيد بن املسيب.
لغريه كثرية، وليس هذا يف شعر  بأبيات  أيضا  أبيات كثرية، ومتّثل  ُيحفظ لسعيد  أبو عمر:  قال 
النمريي والذي حفظناه من شعر النمريي ورويناه ليس فيه هذه األبيات فهي لسعيد، والله أعلم.

5( ما بني عاقفتني ليس يف ب وج.

6( أخرجه ابن عساكر من طريق الطرباين. تاريخ دمشق، 51/54.

������� ������ ������� 01.indd   81 06/03/2019   16:09



82

اإلمتاع بأحكام الّسماع

قال:  عيينة  بن  سفيان  إىل  سنده  وساق  الّذيل،  أوائل  يف  الّسمعاين  ابن  وساقه 
»جئُت يوما مسعر بن كدام)1(، فوجْدتـُه ُيصيّل، فجلسنا، فأطاَل الّصالة، ثّم التفَت 

إلينا بعدما صىّل فتبّسَم وقال:
]من املتقارب[)2(

أْصَبَحْت قْد  ُة  َعزَّ تِْلَك  *َأالَ  * َغِضيَضا* َطْرًفا  للَبنْي  ُتقلُِّب 
ُعْدَتنـا فام  َمِرْضُت  *َتقوُل  * النُُّهوضـا* أطيُق  ال  لا  فقلُت 
بْلَدٍة يف  مريضاِن  *ِكالنا  * وكيَف يزوُر َمريـٌض مريضـا )1(*

ْعِر بعد هذه الّصالة فقال: مّرًة هكذا ومرة هكذا«. فقلُت له: َأُتنشـُد مثَل هذا الشِّ

وأنشد الّسمعاين للّشيخ أيب إسحاق الّشريازي)3( أشعارا ذكر فيها ذْكر اخلدود 
واخلمر، مع تقّشفه وورعه، وُزْهـِدِه وعْلمـِه.

داود  ابن  بكر  أيب  اإلمام  ابن  اإلمام  ترمجة  يف  اخلطيب  بكر  أبو  احلافظ  وروى 

1( يف أ: سعد بن كدام، ويف ج: مسعر بن كيدام. والّصحيح ما يف ب، وهو: مسعر بن كدام بن 

ظهري الهاليل العامري الروايس، أبو سلمة )ت 152ه(: من ثقات أهل الحديث، كويف. كان يقال 
له )املصحف( لعظم الثقة مبا يرويه. وكان مرجئا، وعنده نحو ألف حديث، وخرج له الّستة. 

تويّف مبّكة. تهذيب الّتهذيب، 113/10 - 115.
2( كثري بن عبد الّرحمن بن األسود بن عامر الخزاعي أبو صخر )40 - 105 هـ / 660 - 723م(، 

ديوان كثري عزّة، تحقيق إحسان عّباس، ط1، دار الّثقافة، بريوت، 1391ه/1971م، ص449. وسري 
أعالم الّنبالء، 111-110/13.

 -  1003 / - 476 هـ  أبو إسحاق)393  الشريازي،  الفريوزآبادي  بن يوسف  إبراهيم بن عيل   )3

1083م(: العاّلمة املناظر. ولد يف فريوزاباد )بفارس( وانتقل إىل شرياز فقرأ عىل علامئها. وانرصف 
إىل البرصة ومنها إىل بغداد )سنة 415هـ( فأتّم ما بدأ به من الّدرس والبحث. وظهر نبوغه يف 
علوم الرّشيعة اإلسالمية، فكان مرجع الّطالب ومفتي األّمة يف عرصه، واشتهر بقوة الحّجة يف 
الجدل واملناظرة. وبنى له الوزير نظام امللك املدرسة الّنظامية عىل شاطئ دجلة، فكان يدرّس 

فيها ويديرها.
عاش فقريا صابرا. وكان حسن املجالسة، طلق الوجه، فصيحا مناظرا، ينظم الّشعر. وله تصانيف 
الّشافعية، و)الّلمع( يف أصول  الفقه، و)الّتبرصة( يف أصول  )الّتنبيه( و)املهّذب( يف  كثرية، منها 
العّبايس.  املقتدى  عليه  ببغداد وصىّل  مات  الجدل.  يف  و)املعونة(  و)امللّخص(  الفقه، ورشحه، 

.51/1 األعالم، 
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متّدح  داود  ابن  أّن  الّشافعّي)2(  رسيج  ابن  وبني  بينه  جرت  مناظرة  يف  الّظاهري)1( 
عليه بقوله: 

]من الّطويل[)3(

ُر يف روض)1( املحاِسِن ُمْقَلـتي *ُأَكـرِّ * ما* حُمَـرَّ َتنـاَل  أن  نفيس  وَأْمـنَُع 
َجـِم خاطـِري *وينطُِق ِسـّري عن مرَتْ * لَتَكّلـَام* ُه  ردَّ اختاليس  فلوال 
*رأيُت الوى دْعوى من النّاِس ُكلِّهـْم * ُمَسّلام* َصِحيًحا  ُحّبا  أرى  إْن  فام 

فقال له ابن رسيج : أَو عيلَّ تفتِخُر هبذا َوأنا الذي أقـوُل:
]من الكامل[)4(-)5(

*ومساهـٍر)2( بالُغنِج ِمْن حلَظاتـه * قـد بـتُّ أْمنَــُعُه َلذيـَذ ِسناتِــِه*
*ضنّا ُبحسـن حديثــِه وعتابــِه * وأكـّرُر الّلحظـاِت يف وَجناتــِه*
بـْـُح الَح عموده)3( *حّتى إذا ما الصُّ * َوَبَراتِــه* رّبــه  بخاتـــِم  وىلَّ 

1( محّمد بن داود بن عيل بن خلف الظاهري، أبو بكر )255 - 297 هـ/869 - 910 م(: أديب، 

مناظر، شاعر، قال الصفدي: اإلمام ابن اإلمام، من أذكياء العامل. أصله من أصبهان. ولد وعاش 
ببغداد، وتويف بها مقتوال.

له كتب، منها )الزهرة(، يف األدب، و)أوراق من ديوانه( و)الوصول إىل معرفة األصول( و)اختالف 
مسائل الّصحابة(. وهو ابن اإلمام داود الظاهري اّلذي ينسب إليه املذهب الظاهري. األعالم، 

.120/6
2( أحمد بن عمر بن رسيج البغدادي، أبو العّباس)249 - 306 هـ/863 - 918 م(: فقيه الّشافعية 

ملنصوص  و)الودائع  والخصال(  )األقسام  مصّنفاته  من  بغداد.  يف  ووفاته  مولده  عرصه.  يف 
الرشائع(. كان يلقب بالباز األشهب. ويل القضاء بشرياز، وقام بنرصة املذهب الّشافعي فنرشه 
يف أكرث اآلفاق، وكان حارض الجواب له مناظرات ومساجالت مع محّمد بن داود الظاهري. وله 

نظم حسن. األعالم، 185/1.
3( يف أ: بعض.

4( كذا يف أ ومثله يف وفيات األعيان، 260/4، ويف ب: مشاهر، وعند القايض أيب عيّل املحّسن بن 

عيّل الّتنوخّي)384ه(، نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة، تحقيق عّبود الشالجي، ط2، دار صادر، 
بريوت، 1995م،187/8 : ومسامر.

5( يف أ : بنوره.
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فكان ذلك بحرضة أيب عمر القايض حمّمد بن يوسف)1(.)2(

ذلك  وأمثال  وأشباِهِه،  ذلك  من  كثرية  أشياء  »الّزهرة«)3(  كتاب  يف  أيضا  وله 
كثرية، لو أردنا ذكرها لطال واّتسع فيها املقـال.

أّنه:  الّرافعي  نقله  فالذي  معنّي  يف  كان  فإن  بامُلْرد،  الّتشبيب  الّسادس:  القيـد 
حرام)4(، وال بّد أن يقّيد هذا بام إذا مل يكن يف ابنه ونحوه. وإن كان غري معنّي فشّبب 
به، وذكر حمّبته له، فقال الّروياين من الّشافعية: »إّنه حرام يفسق به)5(، وقال البغوي 
الذي يرتّجح، وحُيمل عىل حممٍل صحيح، فقد يذكر  حُيّرم)6(، وهذا هو  وغريه: ال 
املذكر وُيراد به الّشيخ وغري ذلك، ولعّل مراد الّروياين: إذا ُفهَم بالقرائن والّسياق 

إرادة َمن حُترم حمّبته والّتشبيب به، وإالّ فالّتفسيق باملحتمالت بعيد عن القواعد.

وذكر ابن عقيل احلنبيل يف »الفصول« أّنه: »إذا شّبب باملردان، ووصف قدودهم، 
ألّنه  ُترّد  ال  أن  »وحيتمل  قال:  بحال«،  ُيباحوا  مل  ألهنم  شهادته  ُرّدت  وشعورهم، 
يشتهي  من  النّاس  يف  كان  وإن  البهائِم،  كوصف  فهو  للّتمّتِع  خُيَلْق  مل  ما  وصف 

البهائَم«. انتهـى )7(.

1( القايض محّمد بن يوسف بن يعقوب األزدي بالوالء، أبو عمر)243 - 320 هـ/857 - 932 م(: 

قاض، من العلامء بالحديث. ولد بالبرصة، وويل القضاء مبدينة املنصور واألعامل املتصلة بها )سنة 
284 هـ ثم نقل إىل قضاء الرشقية )الكرخ( ورصف سنة 296 وأعيد سنة 317 فتقلد مع قضاء 
الجانب الرشقي )ببغداد( الشام والحرمني واليمن. وصّنف )مسندا( كبريا قرأ أكرثه عىل الناس. 

وكانوا يرضبون املثل بعقله وحلمه. تويف ببغداد، األعالم،148/7.
2( تاريخ بغداد، 261/5، والّذهبي، تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، تحقيق بشار عّواد 

معروف، ط1، دار الغرب اإلسالمي، 2003م، 1023/6، وابن خلكان أحمد بن محّمد بن إبراهيم 
الربميك اإلربيل أبو العّباس شمس الّدين )ت 681هـ(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق 

إحسان عّباس، ط1، دار صادر، 1971م، 260/4.
3( صّنف أبو بكر ابن داود كتاب الزّهر يف عنفوان شبابه، وهو مجموع أدب، أىت فيه بكّل غريبة، 

ونادرة، وشعر رائق. وفيات األعيان، 390/3.
4( فتح العزيز، 17/13، وروضة الطالبني، 229/11.

5( فتح العزيز، 17/13.

6( م، ن، 17/13، وعبارته ولو كان يشبِّب بغالٍم، ويْذُكر أنه يْعَشُقه، قال القايض الروياينُّ يفسق، 

اعتباُر  وغريه:  »الّتهذيب«  ويف  حال،  بكل  حراٌم  املذكور  إىل  ْهوة  بالشَّ النَظر  ألن  يعني،  مل  وإن 
التْعِيني يف الُغالم، كام يف املرأة، وإذا كان مْيَدُح الناَس، وُيْطِري ُنِظر، إن أمكن حْمُله عىل رَضْب 

ِمبالغٍة، فهو جائز«. فعدم الحرمة مرشوط بالتعيني وإاّل فال.
7( مل أره يف املطبوع من كتاب الفصول.
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ق، وقد  وهذا عند من حيّرم، وأّما من ُيبيح نظر األمرد كالظاهرّية وغريهم، مل يفسِّ
الغلامن،  أّنه عشق بعض  ساق اخلطيب وابن اجلوزي عن أيب بكر بن داود اإلمام 

وشّبب بمحّبته، وماَت من العشق -رمحه اهلل تعاىل-)1(.

شهاداهتم  النّاُس  وقبِل  ِشعرمها،  يف  وشّببا  عشقا،  طاهر  وابن  حزم  ابن  وكذا 
ورواياهتم)2(، ومّلا مات ]أبو بكر[ )3( ابن داود، جلس ابن رسيج )4( الّشافعي لقبول 
العزاء عليه، وكان جُيّله ويعّظمه، ويقول: »أسفي عىل أرٍض تأُكُل لساَن ابن داود – 

رمحه اهلل- )5(. 

وقال الّرافعي: وعىل قياس ما ذكره القّفال والّصيدالين يف مسألة الكذب)6(: »أن 
يكون الّتشبيُب بالنّساء والغلامن بغري تعيني ]ال خُيّل[)7( بالعدالة، إن عرض الّشاعُر 
حتسني الكالم ال حتقيقه«، وهذا الذي بحَثه هو املّتجه، وإذا سقَت)8( أشعاَر العلامء 

الذين ُيقتدى هبم وسامعهم لذلك، كان كثريا.

1( تاريخ بغداد، 262/5. وفيه روى عن نفطويه الّنحوي قال: قال دخلت عىل محّمد بن داود 

األصبهاين يف مرضه الذي مات فيه، فقلت له: كيف تجدك؟ فقال حّب من تعلم أورثني ما ترى. 
فقلت: ما منعك من االستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: االستمتاع عىل وجهني: أحدهام الّنظر 
فإّنه  املحظورة  الّلذة  وأّما  ترى،  ما  فأورثني  املباح  الّنظر  فأّما  املحظورة،  الّلذة  والثاين:  املباح، 
منعني منها ما حّدثني به أيب حّدثنا سويد بن سعيد حّدثنا عيل بن مسهر عن أيب يحيى القّتات 
عن مجاهد عن ابن عباس عن الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قال: »من عشق وكتم وعّف وصرب غفر الله له 

وأدخله الجّنة«.
ثّم أنشد لنفسه: ]من البسيط[

)انظر إىل الّسحر يجري يف لواحظه *** وانظر إىل دعٍج يف طرفه الساجي(
)وانظر إىل شعرات فوق عارضه *** كأنهن ِنَاٌل دّب يف عــــــــاج(

وأنشدنا لنفسه: ]من الخفيف[ 
ْي *** ِه وال ينكرون ورَْد الُغصوِن؟( )ما لهم أنكروا سوادا بـــخدَّ

ِه َبَدُد الــّشع *** ِر فعيُب العيون َشْعُر الجفوِن( )إن يكن عيُب خدِّ
فقلت له نفيت القياس يف الفقه وأثبته يف الّشعر؟ فقال: غلبة الهوى وملكة الّنفوس َدَعَوا إليه.

قال ومات يف ليلته أو يف اليوم الّثاين.
2( كذا يف سائر الّنسخ.

3( زيادة من ج.

4( يف ب وج ابن رشيح.

5( م، س،262/5، وسري أعالم النبالء، 112/13.

6( يف أ: الكذاب.

7( ما بني عاقفتني سقط من ج.

8( يف أ تتّبعت. 
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وحكى املاوردي يف »احلاوي« والّروياين يف كتابه املسّمى بـ»البحر«: أّن الّشعر 
ينقسم إىل حمّرم وُمباح ومستحّب، وأّن املستحّب عىل قسمني:

القسم األّول: ما َحـّذَر من اآلخرة كقول عيّل - كّرم اهلل وجـهُه-:
] من الوافر[

َفَلْو ُكنَّا إَِذا ِمْتنَا ُتِرْكنَا *** َلَكاَن امْلَْوُت َراَحَة ُكلِّ َحيِّ
 )1( َوَلـِكنَّا إَِذا ِمْتنَا ُبِعْثنَـــا *** َوُنْسَأُل بعَد ذا َعْن ُكلِّ يَشِّ

قال وكقول احلسني بن عيل -ريض اهلل عنهام-:
]الّرجز[

املوُت خرٌي من ركوِب الَعـاِر*** والعاُر خرٌي من دخوِل النّـاِر
فاهللُ ِمْن هذا وهـذا َجاِري)2(

القسم الثاين: ما حّث عىل مكارم األخالق كام ُحِكي عن مالك -رمحه اهلل- أّنه 
مّر بباب قوم فسمع رجال ُينشـُد:

]من اخلفيف[)3(
*أنِت ُأْخـتي وأنِت حرمُة جـاري * اجلـِواِر* ِحْفُظ  عيلَّ  وحقيٌق 
عينًـا َتَغيََّب  إْن  للجاِر  *إّن  * اإلْسـراِر* يف  امَلغيِب  يف  حافًِظا 
سـِْتـر بالباب  كاَن  إْن  ُأَبايِل  *ما  * ِستـار)1(* بغرْيِ  بقَي  أْم  ُمْسَبـٌل 

فدقَّ مالٌك الباَب وقال: »َعّلموا ِصبياَنكْم مثَل هذا الّشعِر«. انتهـى)4(

املعرفة، بريوت،  الرحمن املصطاوي، ط2، دار  بعناية عبد  اإلمام عيّل بن أيب طالب،  1( ديوان 

ص162. 2005م،  1426ه/ 
2( املاوردي، أدب الّدنيا والّدين، ]دط[، دار مكتبة الحياة،1986م، ص321. ولفظة جاري سقطت من ج.

3( لفظه يف الحاوي:

)أَْنِت أُْخِتي َوُحرَْمُة َجاِري*** َوَحِقيٌق َعيَلَّ ِحْفُظ اْلِجَواِر(
)إِنَّ لِْلَجاِر إِْن ُنِصيُب لََنــا *** َحاِفًظا لِلنَِّصيِب يِف اإْلرِْسَارِ(

)َما ُأَبايِل إِْن َكاَن ِباْلَباِب ِسْتُُه *** ُمْسَبٌل، أَْو َيْبَقى ِبَغرْيِ ِسَتاِر(.
وذكر العراقي أّن الّشعر لـ » مسلم اليتيم«، وأّن قينة كانت تغّني به. 

انظر: العراقي عبد الّرحيم بن الحسني بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الّدين )ت 806هـ(، ذيل 
ميزان االعتدال، تحقيق عيل محّمد معوض وعادل أحمد عبد املوجود، ط1، دار الكتب العلمّية، 

بريوت، 1416هـ/ 1995م، ص17.
بحر  املحاسن )ت502ه(،  أبو  إسامعيل  بن  الواحد  عبد  والّرويايّن   ،421/17 الكبري،  الحاوي   )4
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والّصحابة، وأهل  اهلل عليهم-،  األنبياء - صلوات  أيضا مدح  املستحّب  ومن 
العلم والّتقوى، وأمثال ذلك، وال خيفى القسامن األخريان)1(.

عانى  إذا  أّنه  العلوم«،  مراتب  يف  »رسالته  يف  حزم  ابن  حمّمد  أبو  احلافظ  وذكر 
الّشعر  فْليكْن فيام فيه احلكمة واخلري، قال: »وينبغي أن جيتنب من  الّشعَر  اإلنسان 

أربعة أرضب:

أحدها: األغزال، فإهّنا نعم العون عىل عدم الّصيانة، وتدعو إىل الفتن، وترصف 
النّفس إىل اخلالعة. 

الّثاين: األشعار املقولة يف الّتصعلك)2(، وذكر احلروب، فإهّنا هتّيج الّطبَع، وتسّهل 
عىل املرء موارد الّتلف. 

الّثالث: أشعار التغّرب، وصفات املفاوز والبيد، فإهّنا تسّهل التغّرب والتحّول.

الرّضب الّرابع: الجاء.

وصنفان من الّشعر ال ُينْهى عنهام هنيا تاّما، وال حُيَضُّ عليهام، بل مها عندنا من 
املباح املكروه ومها: املدح والّثناء)3(.)4( 

ما قاله أبو حمّمد غري جّيد، وهو مردود بعمل النّاس يف كّل ورد وصدر، وهو يأيت 
بالَبْعر والّدرر، والّثمر واحلجر، وقد سلك يف هذا ] الباب[)5( الّتعليل، ال ما يّدعيه 
من إقامة الّدليل، وهو خالف طريقته، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بالّصواب، وإليه 

املرجع واملآب، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وقد ذكرُت هذه املسائل الّثالث خمترصة، واقترصُت عىل بعض الكالم فيها، إذ 
املقصود غريها، وإّنام هي مقّدمات ملِا سنذكره، فلنبتدئ)6( به، ونتكّلم عىل الغناء ثّم 

اآلالت. والكالم فيه يف بابني:
)املذهب يف فروع املذهب الّشافعي(، تحقيق طارق فتحي الّسيد، ط1، دار الكتب العلمّية، 

.325  324-/14 2009م،  بريوت، 
1( يف أ: اآلخران.

2( يف ب: التصفيد. وهي غري واضحة يف ج. وأثبتنا ما يف أ ويف رسالة ابن حزم.

3( يف أ: والّثاين. ويف رسالة مراتب العلوم: الرّثاء.

4( ابن حزم، رسالة مراتب العلوم، وقد ذكرنا قيودا فنبّي املحتز عنه 68/4.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

6( يف أ : فنبتدئ. ويف ج : فلـ. وترك لها بياضا. 
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الباب األّول: يف الغناء 

وفيه فصول:

الفصل األّول:

الغناء ممدود ويقرص، وهو يف الّلغة: صوت مرتفع متواٍل، قاله الروي)1(، وقال 
ابن سّيده: »الغناء من الّصوت: ما ُطِرَب به« )2(.

يف  القرطبّي  األنصاري  أمحد  العّباس  أبو  تعريفه  يف  فقال  االصطالح  يف  وأّما 
نحو  عىل  الّرجز  من  قاربه  وما  بالّشعر  الّصوِت  »رْفُع  إّنه:  القناع«  »كشف  كتابه 

خمصوص«)3(.

بالّشعر وغريه عىل  املتوايل  الّصوِت  أّنـه: رْفع  ُيقال يف تعريفه  أن  ينبغي  والذي 
امُلسّمى باالستبداء، فإّنه  البسيط  الرّتتيب املرعي اخلاّص يف املوسيقى، ليندرج فيه 
أهل  عند  مضبوط  خاّص  ترتيب  عىل  لكنّه  رجز،  وال  شعر  غري  من  جمّرد  صوت 

الّصنعة، وهو بال شّك غناء لغة واصطالحا.

أّما يف الّلغـة فأصل الغناء صوت مرتفع متوال فيام قاله الروّي يف غريبه.

وأّما يف)4( االصطالح فهو من أحسن أنواع الغناء عندهم. وقد قال ابن اجلوزي 
يف كتابه »تلبيس إبليس«:« لْم يشء ُيسّمونه بالبسيط يبتدئون به، ُيزعج النّفوس)5( 

عىل مهل«. انتهـى.)6(

أبو  الحسيني  الرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  بيدي  الزَّ وانظر:  الهروي،  غريب  يف  أره  مل   )1

املجيد  القاموس، تحقيق عبد  العروس من جواهر  تاج  امللّقب مبرتىض )ت 1205هـ(،  الفيض 
قطامش، ط1، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 1422ه/2001م، 193/39، 

الّصوت ومواالته. الّنهاية: هو رفع  قال: ويف  )غني(،  مادة 
واملحيط  املحكم  458هـ(،  )ت  الحسن  أبو  املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  سيده  ابن   )2

األعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1421 هـ / 2000 م، 
.20/6

3( كشف القناع، ص20.

4( يف أ: أهل.

5( يف أ: القلوب.

6( تلبيس إبليس، ص202.
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البسيُط االستبداَء، وهو أصوات متواليـة والرّضب مزدوج، ويشمل  ويشمل 
وش)1(، والرّضب فيه مفرد، قال ابن اجلوزي: »والغناء اسم يقع عىل أشياء،  البنرَشُ
منها: غناء احلجيج يف الّطرقات، فإّن أقواما يقدمون من األعاجم للحّج، فُينِشدون 
معناه  )...( ويف  واملقام  الكعبة وزمزم  احلّج، ويصفون  إىل  فيها  يشّوقون  األشعار 
قال:  احلداء«،  عىل  »وُيطلق  قال:  واملبارزة«)2(  احلرب  يف  أشعارا  ُينشدون  الغزاة 

»وهذا كّله ُمباح«، واّدعى أّنه ليس مما ُيطِرب وخُيرج عن االعتدال«)3(.

الغناء عىل  القناع«  املسّمى »كشف  كتابه  املالكّي يف  القرطبّي  العّباس  أبو  واّدعى)4( 
رضبني : رضب جرت العادة به أن ُيستعمل عند حماولة)5( األعامل، ومحل األثقال، وقطع 

املفاوز، لينشط به كحداء األعراب)6(، وغناء النّساء لتسكني األطفال، ونحو ذلك.

فهذا إذا سِلم املغنّى به من ذكر الفواحش واملحّرمات، فال بأس به، وال شّك يف 
جوازه، بل رّبام ندب إليه، إذ ال شّك أّنه مما ينشط عىل أعمـال البـّر.

والرّضب الّثاين: غناء ينتحله املغنّون العارفون بصنعة الغناء املختارون ملا رّق)7( من 
الّشعر، يلّحنونه بالّتلحينات األنيقة التي هتيج النّفس وتطرهبا، فهذا هو املختلف فيه)8(.

وقال احلافظ أبو عمر ابن عبد الرّب يف »الّتمهيد« عند الكالم عىل قول عائشة: 
»فكان بالل إذا أقلعت عنه احلُّمى يرفع عقريته«، ]فذكر[)9( ما معناه: أّن اسم الغناء 
النَّْصب  وغناء  ترّنام.  به  كالتغنّي  بالّشعر  الّصوت  رفع  وهو  الّركبان،  غناء  يشمل 

واحلداء، وهذه األوجه ال خالف يف جوازها بني العلامء )10(.

1( يف أ: البيرشوش.

2( م، ن، ص199.

3( م، ن، ص201.

4( يف ب وج : وقال.

5( كذا يف أ، ويف ب وج: مجادلة، ويف كشف القناع: مجاولة.

6( يف ب وج: العرب.

7( يف أ: لها رقا.

8( كشف القناع، ص23-22.

9( ما بني عاقفتني من ب، وقد سقط من أ، ويف ج: وقد حىك معناه.

10( التمهيد، 197/22.
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وكالم ابن عبد الرّب يقتيض أّن النَّْصب غري الّركباين، فإّنه قال:]»هذه األوجه«، 
تأيت بصيغة مجع، فكالم القرطبي يقتيض أّن النَّْصب هو الّركباين، فإنه قال:[ )1( »غناء 
العرب النَّْصب وهو صوت فيه متطيط«، قاله الروي، وقال غري الروي: »ُيسّمونه 
الّسائب الكلبي)3( يف  الّركباين«)2(، وما قاله القرطبّي، رّصح به هشام بن حمّمد بن 

كتابه »ابتداء الغناء والعيدان«، فقال: »غناء العرب النَّْصب وهو غناء الّركبان«.

وقال أبو الفرج األصبهاين: »مل يكن للعرب إاّل احلداء والنّشيد وكانوا ُيسّمونه 
»الّركباين«. وقال أبو هالل العسكري يف كتابه »األوائل«: »أّول من غنّى األنصاَب)4( 
أعشى  أشعار  يغنّي  كان  الْمداين،  النَّْصبي)5(  أمحد  له  ُيقال  الكوفة  أهل  من  رجل 
فأبدع وُأعجب  أعاده جحظة)7(  ُيذكر)6( حتى  فلم  النَّْصُب  وُترك  ُقتل،  ثّم  مْهدان، 
ثالثة  عىل  والنّشيد  النّشيد،  من  رضب  »والنَّْصب  قال:  عنه،  وأخذوها  هبا  الناس 
أرضب: أّولا االستهالل، وهو أن يكون النّشيد يف بعض البيت األّول، ثّم يكون يف 

باقي البيت مبسوطا. 

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

النَّشيد  وهو  بالرُّْكَباين  تتَغنَّى  كانت  العرب  »إّن  األعرايب:  ابن  وقال  ص21.  القناع،  كشف   )2

َوَقْد  ُسَلْياَمَن:  أَُبو  َقاَل  بالتَّمِطيط واملَدِّ إذا َرِكبت اإلِبل«. الخطايب، غريب الحديث، 358/1. و 
ى النَّْصَب إاِل  َص يِف ِغَناِء األَْعرَاِب َوُهَو َصْوٌت َكاْلُحَداِء ُيَسمَّ اِب أَنَُّه رَخَّ يَنا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ُروِّ

رَِقيٌق.658/1. أَنَُّه 
3( هشام بن محّمد أيب الّنرض ابن السائب بن برش الكلبي، أبو املنذر)000 - 204 هـ / 000 - 819 

م(: مؤرخ، عامل باألنساب وأخبار العرب وأّيامها، كأبيه، - محّمد بن السائب- كثري الّتصانيف. من 
أهل الكوفة، ووفاته فيها.

 له نيف ومئة وخمسون كتابا، منها »جمهرة األنساب« و»األصنام« و»نسب الخيل« و»الكنى« 
تفعله  الجاهلية  كانت  و»ما  قريش«  و»ألقاب  و»املوؤودات«  العرب«  و»افتاق  و»املثالب« 
ويوافق حكم اإلسالم« و»تاريخ أجناد الخلفاء« و»صفات الخلفاء« و»تسمية من بالحجاز من 

أحياء العرب« و»أسواق العرب«. األعالم، 8/-87 88.
4( كذا يف أ ومثله عند العسكري، األوائل، تحقيق وليد قّصاب ومحّمد املرصي، ص193، ويف ب 

وج واألوائل، تحقيق محّمد الّسيد الوكيل، ص434: أّول من غّنى األنصار.
5( يف ب و ج: بن الّنصبي.

6( يف أ: فلم يدرك. والّتصحيح من ب واألوائل، تحقيق وليد قّصاب ومحّمد املرصي، ط2، دار 

الرياض، 1401ه/ 1981م، ق2، ص193. والّنرش،  للطباعة  العلوم 
7( هو أحمد بن جعفر بن موىس بن يحيى بن خالد بن برمك، نديم وأديب ومغّن من بقايا 

الربامكة، بغدادي، كان يف عينه نتوء فلّقّبه ابن املعتز جحظة، تويف بواسط سنة 324ه. وأليب 
األدباء، 207/1. أخبار جحظة. معجم  الفرج األصبهاين كتاب 
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والرّضب اآلخر: أن يكون يف بيت تاّم، ورّبام كان يف بيتني، فيكون األّول نشيدا، 
والبيت الّثاين بسيطا.

وال  قالوا:  أبيــات،  عّدة  يف  النّشيد  يكون  أن  وهو  النَّْصب،  الّثالث:  الرّضب 
يكون إالّ عىل الّطنبـور)1(. انتهـى. )2(

وسنذكر ما كانت العرب تغنّى به، وأصل من غنّى الغناء العريب، يف آخر الكتاب 
-إن شاء اهلل تعاىل-.

متطيط  فيه  صوت  وهو  الّركبايّن  غناء  أّن  الّشافعية  بعض  تصانيف  يف  ورأيُت 
ورّقـة، ونشيد األعراب مباح ال خيتلف يف ذلك.

واعلْم أّن غناء اإلنسان يقع بمجّرد صوته من غري آلة، ويقع)3( بآلة، فنتكّلم فيه 
بغري آلة، ثّم نتكّلم يف اآلالت كّل واحدة عىل االنفراد، ثّم نتكّلم فيام جيتمع ويرتّكب 

منها.

أّما الغناء بغري آلة فقد اختلف العلامء فيه، وممّن نقل اخلالف من غري تفصيل بني 
غناء النَّْصب)4( وال بني غريه، الفقيه اإلمام العامل أبو عيّل ابن أيب هريرة الّشافعّي)5( 
كتابه  يف  قتيبة)6(  بن  مسلم  بن  اهلل  عبيد  احلافظ  ]واإلمام  املزين«  خمترص  »رشح  يف 
املغلس  بن  اهلل  عبيد  احلسن  أبو  احلافظ  )7( اإلمام  والفقيه[  الّسامع«،  يف  »الّرخصة 

البغدادي)8( يف كتابه الذي تكّلم فيه عىل طريقة داود الّظاهري.

1( يأيت تعريفه عند الكالم عىل اآلالت املوسيقّية.

2( األوائل، ق2، ص193.

3( محل هذه العبارة بياض يف ج.

4( كذا يف أ، ويف ب وج: الّصوت.

5( هو الحسن بن الحسني بن أيب هريرة، أبو عيل )000 - 345 هـ / 000 - 956 م(: فقيه، انتهت 

إليه إمامة الّشافعية يف العراق. كان عظيم القدر مهيبا. له مسائل يف الفروع و)رشح مخترص 
املزين(. مات ببغداد. األعالم، 188/2.

أبو محّمد: )213 - 276 هـ / 828 - 889 م(  الّدينَورّي،  الله بن مسلم بن قتيبة  6( هو عبد 

من أمئة األدب، ومن املصّنفني املكرثين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ثّم ويل قضاء الّدينور مّدة، 
الكاتب« و»املعارف  إليها. وتويف ببغداد. من كتبه »تأويل مختلف الحديث« و»أدب  فنسب 

وغريها. األعالم، 137/4-138. ومل يذكر له الزركيل وال كّحالة كتاب »الّرخصة يف الّسامع«.
7( ما بني عاقفتني سقط من ج.

8( إمام الفقهاء الّداودّية أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محّمد بن املغلس البغدادي الظاهري 

صاحب التصانيف، له املوضح اخترصه أبو محّمد ابن حزم، تويف سنة 324ه. تذكرة الحّفاظ، 
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وقال أقىض القضاة أبو احلسن املاوردّي: »اختلف أهل العلم يف الغناء، فأباحه 
ُنقل  ما  أصّح  يف  حنيفة  وأبو  والّشافعي  مالك  وكرهه  آخرون،  قوم  وحظره  قوم، 

عنهم«. انتهـى )1(.
وقد قال بتحريم الغناء مجاعة، وهي إحدى الّروايات عن مالك، قال حمّمد بن 
عبد اهلل بن عبد احلكم املرصي يف »املخترص«: »ُسئل مالك عن الغناء فقال: ال جيوز، 
الفّساق«)2(،  عندنا  يسمعُه  إّنام  فقال:  يسمعونه؟  الذين  املدينة  أهل  عن  له:  فقيل 
والبدع«)3(،  احلوادث  »يف  كتابه  يف  الّطرطويش  عنه  واجلواب  الّسؤال  هذا  وحكى 

والقرطبي يف »كشف القناع«)4(.
عيسى  بن  إسحاق  إىل  بسنده  إبليس«  »تلبيس  كتابه  يف  اجلوزي)5(  ابن  وروى 
الطّباع، أّنه سأل مالكا عاّم يرتّخص فيه أهل املدينة من الغناء فقال: » إّنام يفعله عندنا 

الفّساق«)6(.
الغناء  منع  مالك  عن  »املعروف  »اإلكامل«:  يف  ]عياض[)7(  القايض  وقال 

الجوازه«)8(.
الّسامع«: »وأّما مالك  الّشافعي يف مؤّلفه »يف  الّطربي  الطّيب  أبو  القايض  وقال 
فنهى عن الغناء واستامعه«)9(، وإليه ذهب عبد امللك بن حبيب املالكّي، رّصح به يف 

مؤّلفه فيه )10(. 
821/3، وسري أعالم النبالء، 194/18.

1( الحاوي الكبري، 188/17.

أبو محّمد )ت214ه(،  املاليك املرصي  القريش  الّليث  بن  أعني  بن  الحكم  الله بن عبد  2( عبد 

املخترص الكبري، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط1، منشورات مركز نجيبويه، القاهرة، 
مرص، 1432ه/2011م، ص557. و محّمد بن عبد الله بن عبد الحكم املرصي الذي ذكره املؤلف 

تويف سنة 268ه وهو ابن لألّول، وليس هو صاحب املخترص.
املاليك  أبو بكر  الفهرى األندليس،  القرىش  الوليد بن محّمد بن خلف  3( الطرطوىش محّمد بن 

)تـ 520هـ(، الحوادث والبدع، تحقيق عيل بن حسن الحلبي، ط3، دار ابن الجوزي، 1419هـ/ 
1998م، ص83.

4( كشف القناع، ص23.

5( يف ج: عن ابن الجوزي .

6( تلبيس إبليس، ص 204.

7( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

8( إِكاَمُل امُلْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، 306/3.

الرّد عىل َمن يحّب  الّطيب )ت450ه(،  الّشافعي أبو  الله بن طاهر  9( الّطربي طاهر بن عبد 

1410ه/1990م، ص29. طنطا،  الّصحابة،  دار  الّسيد، ط1،  فتحي  مجدي  تحقيق  الّسامع، 
 / - 238 هـ  أبو مروان)174  القرطبي،  اإللبريي  السلمي  بن سليامن  بن حبيب  امللك  10( عبد 
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وحكى القايض أبو الطّيب أيضا الّتحريَم عن أيب حنيفة)1(، وحكاه عنه القرطبّي)2( 
واملازرّي يف كتابه »املعلم بفوائد مسلم«)3(، والقايض عياض )4(، وحكاه عنه أيضا 
الّشيخ اإلمام العارف شهاب الّدين الّسهروردّي يف كتابه »عوارف املعارف« فقال: 

»وأّما أبو حنيفة فجعل الغناء من الّذنوب«. انتهـى.)5(

وهو يف كثري من كتبهم استنباطا من قوله، اَل أّنه َنّص عليه حيث قال: »ال حيرض 
الوليمَة وفيها الّلهو«، فقالوا: »دّلت املسألة عنده عىل الّتحريم«)6(.

وغريه،  »املقنع«)7(  شارح  حكاه  ما  عىل  احلنابلة  من  مجع  ذهب  الّتحريم  وإىل 
الّتحريم)8(،  أّن أكثر أصحاهبم عىل  ابن تيمية يف كتابه »البلغة«  الدين  واّدعى فخر 
أّنه نّص عليه، قال ابن اجلوزي:  ونسبه ابن اجلوزي إىل أمحد استنباطا من قوله ال 
»الغناء ]اليوم[ )9( الذي ليس بالقصائد الزهدّيات ونحوها، عند أمحد حرام بمقتىض 
قوله، فإّنه ُسئل عن رجل مات وخّلف ولدا وجارية مغنّية، واحتاج الصبّي إىل بيعها، 

790 - 853 م(: عامل األندلس وفقيهها يف عرصه. أصله من طليطلة، ولد يف إلبرية، وسكن قرطبة. 
وزار مرص، ثّم عاد إىل األندلس فتويّف بقرطبة. كان عاملا بالتأريخ واألدب، رأسا يف فقه املالكية. 
له تصانيف كثرية، قيل: تزيد عىل ألف. منها »طبقات الفقهاء والّتابعني« و»طبقات املحّدثني« 
و»تفسري موطأ مالك« و»الواضحة« يف السنن والفقه، وكتاب كراهية الغناء ذكره ابن فرحون 
)ت  اليعمري  الّدين  برهان  محّمد  بن  عيل  بن  إبراهيم  فرحون  ابن   .157/4 األعالم،  وغريه. 
799هـ(، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، تحقيق محّمد األحمدي أبو النور، دار 

التاث للطبع والنرش، القاهرة،]دت[، 12/2.
1( الرّد عىل َمن يحّب الّسامع، ص31. قال: وأّما أبو حنيفة، فإّنه يكره ذلك، ويجعل سامع الغناء 

من الذنوب.
2( كشف القناع، ص23.

3( املازري محّمد بن عيل بن عمر التَِّميمي املاليك أبو عبد الله )تـ 536هـ(، امُلْعلم بفوائد مسلم، 

تحقيق الشيخ محّمد الشاذيل النيفر، ط2، الدار التونسية للنرش، 1988م، 480/1.
4( إكامل املعلم، 306/3.

5( الّسهروردي عمر بن محّمد شهاب الّدين أبو حفص)632ه(، عوارف املعارف، تحقيق اإلمام 

عبد الحليم محمود ومحمود بن الرّشيف، دار املعارف، القاهرة، ]د.ت[، 20/2.
6( ابن َمازََة البخاري، املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، 370/5. والعيني محمود بن أحمد بن 

موىس الغيتاب الحنفى بدر الّدين أبو محّمد )ت 855هـ( البناية رشح الهداية، ط1، دار الكتب 
العلمّية، بريوت، لبنان، 1420هـ / 2000م، 87/12.

7( الرشح الكبري عىل منت املقنع، 51/12.

8( ابن َتْيِميَّة محّمد بن الخرض بن محّمد ابن تيمية الحراين الحنبيل، أبو عبد الله، فخر الّدين)ت 

الرياض،  الله أبو زيد، دار العاصمة،  الّراغب، تحقيق بكر عبد  الّساغب وبغية  622هـ(، بلغة 
ص175.

9( ما بني عاقفتني سقط من ج. وشطب فوقها يف ب.
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فقال: ُتباع عىل أهّنا ساذجة ال عىل أهّنا مغنّية، فقيل له: تساوي ثالثني ألفا ولعّلها إذا 
بيعْت ساذجًة تساوي عرشين دينارا، فقال: ال ُتباع إالّ عىل أهّنا ساذجة«)1(.

قال: »وإّنام قال أمحد هذا ألّن املغنّية ال تغنّي بالقصائد الزهدّيات بل باألشعار 
املطربة املثرية الّطباع إىل العشق، وهذا يدّل عىل أّن الغناء عنده حمظور، إذ لو مل يكن 
أمحد  املروزي)2( عن  قال: »وقد روى  اليتيم«،  املال عىل  يفّوت  أن  ملا جاز  حمظورا 
أّنه قال: كَسب املخنّث خبيث، قال: وكسبه بالغناء، وإّنام قال ذلك ألّن املخنّث ال 
يغنّي بالقصائد الّزهدّيات، فثبت أّن الغناء عنده حرام، ونصوصه التي هي بخالف 

ذلك حممولة عىل ما كان يغنّى به يف زمنه من القصائد الّزهدّيات ونحوها كقولم:
]من الّرجز الّتام[)3( )4(

ورائحـا َغْفلـٍَة  يف  عاِذال  *يا  * الَقبائـحا* تستحسن)3(  متى  إىل 
موِقفـا تاُف  ال  كْم  إىل  *وكْم  * اجلوارحـا* به  اهللُ  يستنطُِق 
ُمبصـٌِر وأنَت  منَك  عجبا  *يا  * كيَف تنّبَت الطريَق الواضحا)4(*

ومن نمِط ذلك ما أنشـده الّشافعي – رمحه اهلل- عند ذْكر القدر عنده:
]من املتقارب [ )5()6(

أشـَا ملْ  وإن  كان،  ِشئَت  *ما  * يـكْن)5(* مل  َشا  إْن  تشـَا  ملْ  وما 
عِلمَت ما  عىل  العباَد  *خلقَت  * وامُلِسْن* الفتى  جيري  العْلِم  ففي 
خذْلَت، وهذا  مننَْت،  ذا  *عىل  * ُتِعـْن* ملْ  وذا  أعنَْت،  وهذا 
سعيـٌد ومنهم  شقّي،  *فمنهْم  * حسـَْن)6(* ومنهم  قبيٌح،  ومنهم 

وسنبنّي فساد هذا االستنباط بعُد -إن شاء اهلل تعاىل-.

1( يف ج: ال تباع ألنها ساذجة.

2( يف ج: املخزومي.

3( يف ج: تحسن .

4( تلبيس إبليس، ص204، و201.

5( يف ديوان الّشافعي:

)َما ِشْئَت َكاَن، وإْن مل أَشْأ *** َوَما ِشْئُت إن لَْم َتشْأ لَْم يكْن(.
العريب، 1416ه/ 1996م،  الكتاب  الّديوان، تحقيق إميل بديع يعقوب، ط3، دار  الّشافعي،   )6

ص135.
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وحكى القايض أبو الطّيب الّتحريَم عن] مجاعة منهم[ )1( عامر الّشعبي وسفيان 
سعد)2(،  بن  إبراهيم  إاّل  املدينة  وأهل  الكوفة  أهل  وعن  والنّخعي  ومّحاد  الّثوري 

وسنذكر ما خيالف هذا النّقل.

وقد روى الفاكهّي)3( بسنده عن سفيان أّنه ُسئل عن الغناء فقال: »إّنام هو بمنزلة 
الّريح، يدخل من هاهنا وخيرج من هاهنا، وقال بعضهم: أشار إىل أّنه ُمباح«)4(.

وحكى الّتحريَم ابن قتيبة)5( عن مجاعة من أهل العراق، وحكاه النّووي يف »رشح 
مسلم« عن أهل العراق)6(، وبه قال بعض أصحاب الّشافعّي، وحكاه الّرافعي عن 
بن  الوّهاب  عبد  »أنبأنا  اجلوزي:  ابن  وقال  وجها)8(،  الّرازي)7(  الفرج  أيب  رواية 
املبارك األنامطي، عن القايض أيب بكر حمّمد بن املظّفر الّشامي)9( من الّشافعية، أّنه 
قال: ال جيوز الغناء وال سامعه«)10(، وذكر بعض تالميذ البغوّي يف كتابه الذي ساّمه 

»الّتقريب« أّن الغناء حرام فعله وسامعه، فإن كان يف بيت له فوجهان. انتهـى )11(.

الّرجال والنّساء،  إباحته، وأطلقت القول ومل تفصل)12( بني  وذهبت طائفة إىل 
َأْمِن  برشط  لكن  الّتسوية،  يقتيض  منهم  مجاعة  فعل)13(  بل  وغريهم،  املرد  بني  وال 
الّصحابة،  من  مجاعة  عن  وسامعه  الغناء  ُروي  وقد  قالوا:  بعد،  نبّينه  ما  عىل  الفتنة 

1( ما بني عاقفتني من أ.

2( الرّد عىل َمن يحّب الّسامع، ص30 31-. 

3( يف ج: القايض.

4( أخبار مّكة، 5/3، واملسؤول هو: إِيَّاُس ْبِن ُمَعاِوَيَة، وسفيان ناقل للخرب ومفرّس لرأي إياس، ففي 

الخرب:« َقاَل ُسْفَياُن: َيْذَهُب إىَِل أَنَُّه اَل َبأَْس ِبِه«، وهو الذي عناه الكاتب بقوله: وقال بعضهم: 
أشار إىل أّنه ُمباح.

5( يف أ: ابن أيب قتيبة. 

6( رشح الّنووي عىل مسلم، 182/6.

الرَّْحَمن  عبد  وهو  الزاز،  اْلفرج  أَُبو  والّصحيح  خطأ،  وهو  البزار،  وج:  ب  ويف  الّرازي،  أ:  يف   )7

خيِسّ النويزي اأْلُْسَتاذ أَُبو اْلفرج الزاز، َصاحب التعليقة إَِمام  بن أَْحمد بن محّمد ابن زاز الرسَّ
الّشافعية مبرو، َوأحد األجاّلء من اأْلمَِئَّة َوله الزّْهد والورع. أحد أمَِئَّة اإْلِْساَلم َومن يرْضب ِبِه اْلمثل 
يِف اآْلَفاق ِبِحْفظ َمْذَهب الّشافعي تويّف سنة 494 ه. طبقات الّشافعية الكربى، 101/5 - 103.

8( العزيز رشح الوجيز، 14/13. 

9( يف ج: الّشافعي.

10( تلبيس إبليس، ص206.

11( انظر: رشح الّسنة، 322/4، وروضة الّطالبني، 228/11

12( يف أ: وأطلقوا القول ومل يفصلوا.

13( يف أ: قول.
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وكذلك ُروي سامعه والقول بجوازه عن مجاعة منهم ومن الّتابعني وغريهم، فنذكره 
جممال ثّم نفّصله يف فصل اإلمجاع:

1 - ]من الّصحابـة[ )14(:
فذكروا ذلك عن عمر بن اخلّطاب -ريض اهلل عنه)15(- وعثامن بن عّفان، وأيب 
عبيدة بن اجلّراح، وسعد بن أيب وّقاص، وأيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري، 
بن  بن عوف، ومحزة  الّرمحن  زيد، وعبد  بن  بن األرقم، وأسامة  اهلل  وبالل، وعبد 
عبد املطلب، وعبد اهلل بن عمر، والرباء بن مالك، وعبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل 
بن الّزبري، وعمرو بن العاص، وقرظة بن كعب، ومعاوية بن أيب سفيان، وخّوات 
بن جبري، ورباح بن املعرتف)16(، والنّعامن بن بشري، وحّسان بن ثابت، واملغرية بن 
ذ -ريض اهلل عنهم  َبيع بنت معوِّ شعبة، وعبد اهلل بن عمرو، وعائشة أّم املؤمنني، والرُّ

أمجعني-. 
2 - ومن الّتابعني:

سعيد بن املسّيب، وسامل بن عمر، وعبد الّرمحن بن حّسان، وخارجة بن زيد، 
ورشيح القايض، وسعيد بن جبري، وعامر الّشعبّي، وعبد اهلل بن أيب عتيق، وعطاء 
بن أيب رباح، وحمّمد بن شهاب الّزهري، وعمر بن عبد العزيز، وسعد بن إبراهيم 

الّزهري قايض املدينة)17(.

14( هذا العنوان من وضعنا.

15( قال البغوي: وََكاَن ُعَمر اَل ُينكر ِمن اْلغناء الّنصب والحداء َوَنْحوهاَم. رشح الّسنة،383/12.

16( يف أ: بن املغتف، وهو: رباح بن املعتف واسمه وهب ويقال بن عمرو بن املعتف بن حجوان 

بن عمر بن شيبان بن محارب بن فهر القريش الفهري، يكنى أبا حّسان، وكان من مسلمة الفتح، 
روى أّنه كان مع عبد الرحمن يوماً يف السفر فرفع صوته رباح يغني غناء الركبان، فقال عبد 
الرحمن: ما هذا؟ قال: غري ما بأس تلهو ويقرص عنا السفر. فقال: عبد الرحمن إن كنتم ال بّد 
فاعلني فعليكم بشعر رضار بن الخطاب. ويقال: إّنه كان معهم يف ذلك السفر عمر بن الخطاب، 
وكان يغنيهم غناء النصب. االستيعاب يف معرفة األصحاب، 486/2، واإلصابة يف متييز الّصحابة، 

 .451/2
الَفِقْيُه،  ُة،  الرَّْحَمِن بِن َعْوٍف الزّهرّي، اإلَِماُم، الُحجَّ َعْبِد  إِْبرَاِهْيَم بِن  :َسْعُد بُن  17( قال الّذهبي 

. رَأَى: اْبَن ُعَمَر، َوَجاِبراً  ، الزّهرّي، املََديِنُّ َقايِض املَِدْيَنِة، أَُبو إِْسَحاَق -َوُيَقاُل: أَُبو إِْبرَاِهْيَم- الُقريَِشُّ
. تويف سنة 127ه. سري  )...( وََكاَن ِمْن ِكَباِر الُعَلاَمِء، ُيْذَكُر َمَع الزّهرّي، َوَيْحَيى بِن َسِعْيٍد األَْنَصاِريِّ

أعالم الّنبالء، 418/5 - 420. 

������� ������ ������� 01.indd   97 06/03/2019   16:10



98

اإلمتاع بأحكام الّسماع

3 - ومن غري الّتابعيـن:
عبد امللك)1( ابن جريج، وحمّمد بن عيّل، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الّزهري، 
ومالك،  حنيفة،  أيب  عن  ونقلوه  البرصة)2(،  قايض  العنربّي  احلسن  بن  اهلل  وعبيد 
املّطلب، والقايض أيب بكر  العزيز بن  والّشافعي، وأمحد، وسفيان بن عيينة، وعبد 

الباقالين، وأيب بكر أمحد بن موسى بن جماهد شيخ القّراء يف زمنه.

واختاره من الّشافعّية األستاذ أبو منصور الّتميمي البغدادي، وصنّف فيه كتابا 
والّداركي)5(،  القشريّي)4(،  هوازن  بن  الكريم  عبد  القاسم  أبو  واألستاذ  مفردا)3(، 
وأبو عبد اهلل احلليمي، وقال يف »منهاجه«: » ُيباح إاّل أن يكون بشعر يف جنس غري 

حالل، وبرشط أن ال يقرتن به منكر ونحوه«)6(.

واختاره الفورايّن وإمام احلرمني اجلوينّي.

1( يف ج: عبد الله.

2( عبيد الله بن الحسن بن الحصني العنربي )105 - 168 هـ/723 - 785 م(، من متيم: قاض، من 

الفقهاء العلامء بالحديث. من أهل البرصة. قال ابن حّبان: من ساداتها فقها وعلام. وقال وكيع: 
ولعبيد الله بن الحسن قدر ورشف، ويل قضاءها سنة 157 هـ وعزل سنة 166 وتويف فيها. ثقة 
بِّّي الَبْغَداِدّي، أبو  فقيه روى له مسلم يف صحيحه يف موضع واحد. انظر: محّمد ْبُن َخَلِف الضَّ
ب ِبـ»وَِكيع« )ت 306هـ(، أخبار القضاة، تحقيق عبد العزيز مصطفى املراغي، ط1،  بكر املمَُلقَّ
الكربى، مرص، 1366ه/ 1947م، 88/2 وما بعدها، والّنووي، تهذيب األسامء  التجارية  املكتبة 
األعالم،   .630/1 الّتهذيب،  تقريب  حجر،  ابن   ،311/1 بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  والّلغات، 

 .192/4
3( عبد القاهر بن طاهر بن محّمد البغدادي الّتميمي األسفرايينّي، أبو منصور)000 - 429 هـ / 

000 - 1037م(: عامل متفنن، من أمئة األصول. من تصانيفه »أصول الّدين« و»تأويل املتشابهات 
يف األخبار واآليات« و»تفسري القرآن« و»فضائح املعتزلة« و»الفاخر يف األوائل واألواخر« و»معيار 

النظر«. طبقات الّشافعية، 211/1، األعالم، 48/4.
4( عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك ابن طلحة الّنيسابورّي الُقَشرْيي )376 - 465 هـ / 986 

- 1072 م(، من بني قشري ابن كعب، أبو القاسم، زين اإلسالم: شيخ خراسان يف عرصه، زهدا 
وعلام بالّدين. كانت إقامته بنيسابور وتويف فيها. وكان السلطان ألب أرسالن يقدمه ويكرمه. من 
كتبه »الّتيسري يف الّتفسري« ويقال له »الّتفسري الكبري« و»لطائف اإلشارات« ثالثة أجزاء منه، يف 

الّتفسري أيضا، و»الرّسالة القشريية«. األعالم، 57/4.
5( عبد اْلَعِزيز بن عبد الله بن محّمد بن عبد اْلَعِزيز أَُبو اْلَقاِسم الّدارىك )ت375ه(، أحد أمَِئَّة 

اأْلَْصَحاب ورفعائهم َكاَن من كبار ُفَقَهاء الّشافعّيني، وانتهى الّتدريس إِلَْيِه ِبَبْغَداد َوَعِليِه تفقه 
ْيخ أَُبو َحاِمد اإلسفراينى، وكان ثقة، أمينا، انتهت إليه الّرياسة عىل مذهب الّشافعي، ودارك  الشَّ
َقْرَية من عمل أَْصَبَهان. الّسبيك، طبقات الّشافعية الكربى، 330/3، وطبقات الّشافعّيني، ص319.

6( انظر: املنهاج يف شعب اإلميان، 3/-9 10.
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ورّصح بإباحته املاوردّي، والّرويايّن، والّشايش، وجميّل)1(، وقد ذكروه كّلهم يف 
باب »الّسلم«.

»ُيبـاح  الفقه:  يف  تآليفه  بعض  يف  فقال  عليه،  االّتفاق  الغزايّل  حامد  أبو  ونقل 
الغنـاء اّتفاقـا«)2(.

وقال اخلوارزمّي صاحب »الكافـي« فيه - بعد أن ذكر الكراهة-: »إّن صّحت 
النّّيُة فيه مل ُيكره«.

الّشافعّيان،  الّثقفي)3( وحمّمد بن إسحاق بن أّيوب)4(  وسمعه اإلمامان أبو عيل 
وصاحبهام أبو نرص فتح بن عبد اهلل املسندّي الّشافعّي أيضا، ذكره احلاكم يف »تاريخ 

نيسابور« وساق حضورهم الّسامع يف ترمجة الّثقفّي واملسندّي. 

ورّصح باإلباحة أبو اخلري ابن سالمة املقديّس الّشافعّي يف »رشح املفتاح«.

أبو  والوفاة،  املسكن  املرصي  األصل،  األرسويف  املخزومي  القريش  نجا،  بن  ُجَمْيع  بن  ُمَجيّل   )1

فقه  مبسوط يف  »الّذخائر«  كتبه  من  فقيه.  قاض  م(:   1156  -  000  / هـ   550  - املعايل)000 
يريد  ملن  متعٌب  معهود،  غري  ترتيبه  أّن  إاّل  والغرائب  الفروع  كثري  اإلسنوي:  قال  الّشافعية، 
استخراج املسائل منه، وفيه أيضا أوهام، »والعمدة« يف أدب القضاء. طبقات الّشافعية، 322/1، 

 .280/5 األعالم،  ص632.  الّشافعيني،  طبقات   ،277/7 الكربى،  الّشافعية  طبقات 
2( الوسيط يف املذهب، 351/7. وفيه قال الغزايل: »َوَساَمع اْلغناء ُمَباح أِلَن َما َجاَز من غري لحن 

َجاَز َمَع ألحان إاِلَّ أَن يتَّخذ َذلِك َعاَدة«.
3( محّمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبو عيل الّثقفي الحّجاجي من ساللة 

الفقيه اإلمام الزاهد الواعظ )244 ه - 328ه(: إمام  الّنيسابورّي  الثقفي  الحّجاج بن يوسف 
يف أكرث علوم الرّشع مقّدم يف كّل فّن، عامل بالجدل والّنظر، اشتغل بعلم الّصوفّية، وتكّلم عليه 
أحسن الكالم، وبه ظهر الّتصّوف بنيسابور، خالف اإلمام ابن خزمية يف مسألة الّتوفيق والخذالن، 
ومسألة اإلميان، ومسألة اللفظ بالقرآن، فألزمه البيت، ومل يخرج منه إىل أن مات، وأصابه يف 
ذلك الجلوس محن. طبقات الّشافعية الكربى، 192/3، والخليفة الّنيسابورّي أحمد بن محّمد بن 
الحسن بن أحمد، تلخيص تاريخ نيسابور )للحاكم أيب عبد الله محّمد بن عبد الله بن محّمد 
الّنيسابورّي املعروف بابن البّيع )ت 405هـ(، عّربه عن الفارسّية بهمن كرميي، نرش كتابخانة 

ابن سينا، طهران، ص70.
4( كذا يف أ ب، وهو: أَْحمد بن إِْسَحاق بن أَيُّوب بن يِزيد بن عبد الرَّْحَمن بن نوح النيسابورى 

ْبِغى) 258 - 342ه / 872 - 957 م(: أحد اأْلمَِئَّة الجامعني  اإلَِمام اْلَجِليل أَُبو بكر بن إِْسَحاق الصِّ
َبني اْلِفْقه واْلَحِديث، له »فضائل الخلفاء األربعة« و»كتاب األحكام«، َقاَل اْلَحاِكم: ومصّنفاته يف 
لِيل عىل علمه ومصّنفاته يف اْلَكاَلم مل يْسبقُه إىَِل مثلَها أحد من َمَشاِيخ أهل  اْلِفْقه من أدل الدَّ
الّسبيك،  قلت: وورد يف طبقات   .95/1 واألعالم،   ،11-9/3 الكربى،  الّشافعية  الَحِديث. طبقات 

485/3 أّن اسمه: محّمد بن إسحاق الّصبغّي.
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واختاره من املالكّية القايض أبو بكر بن العريب ذكره يف »األحكام« و»العارضة« 
يف مواضع)1(.

وحكاه أبو احلسن ابن رشيق يف »عمدته« عن مجاعة من املالكّية إذا كان بغري آلة)2(.

وسمعه األهبري من املالكّية.

وقال الفقيه العامل نارص الّدين ابن املنرّي الّسكندري)3( يف فتواه، ومن خّطه َنقلت، 
أّنه: » إذا كان برشطه ] يف حمّله[)4( من أهله، فالّسامع صحيح«.

واختاره من احلنابلة أبو بكر اخلاّلل)5( صاحب »اجلامع«، وصاحبه عبد العزيز، 
ا اْلِغَناُء َفإِنَُّه ِمْن اللَّْهِو اْلُمَهيِِّج لِْلُقُلوِب ِعْنَد أَْكرَثِ اْلُعَلاَمِء،  1( أحكام القرآن، 10/3-11. قال: »َوأَمَّ

ِحيِح  ا إنَّ يِف اْلَحِديِث الصَّ ِمْنُهْم َمالُِك ْبُن أََنٍس، َولَْيَس يِف اْلُقرْآِن َواَل يِف الّسنة َدلِيٌل َعىَل َتْحِرمِيِه. أَمَّ
َجاِرَيَتاِن  َوِعْنَدَها  َعاِئَشَة  َعىَل  َدَخَل  َبْكٍر  أََبا  “أَنَّ  ِحيُح  الصَّ اْلَحِديُث  َوُهَو  إَباَحِتِه،  َعىَل[  ]َدلِياًل 
َحاِدَيَتاِن ِمْن َحاِدَياِت اأْلَْنَصاِر، ُتَغنَِّياِن مِبَا َتَقاَولَْت اأْلَْنَصاُر ِبِه َيْوَم ُبَعاٍث، َفَقاَل أَُبو َبْكٍر: أَِمزَْماُر 
ْيَطاِن يِف َبْيِت رَُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل رَُسوُل اللَِّه: َدْعُهاَم َيا أََبا َبْكٍر، َفإِنَُّه َيْوُم ِعيٍد” َفَلْو َكاَن  الشَّ

اْلِغَناُء َحرَاًما َما َكاَن يِف َبْيِت رَُسوِل اللَِّه.
وََقْد أَْنَكرَُه أَُبو َبْكٍر ِبَظاِهِر اْلَحاِل، َفأََقرَُّه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَفْضِل الرُّْخَصِة َوالرِّْفِق ِباْلَخِليَقِة يِف إْجاَمِم 

اْلُقُلوِب، إْذ لَْيَس َجِميُعَها َيْحِمُل اْلِجدَّ َدامِئًا.
َوَتْعِليُل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبأَنَُّه َيْوُم ِعيٍد َيُدلُّ َعىَل َكرَاِهَيِة َدَواِمِه، َوُرْخَصِتِه يِف اأْلَْسَباِب َكاْلِعيِد، َواْلُعرِْس، 
َواْلُمْفَتَِقاِت َعاَدًة. وَُكلُّ  اْلُمْفَتِِقنَي  َبنْيَ  ُتَؤلُِّف  الَِّتي  اْلُمْجَتَمَعاِت  َوَنْحِو َذلَِك ِمْن  اْلَغاِئِب،  َوُقُدوِم 
َحِديٍث ُيْرَوى يِف التَّْحِريِم أَْو آَيٍة ُتْتىَل ِفيِه َفإِنَُّه َباِطٌل َسَنًدا، َباِطٌل ُمْعَتَقًدا، َخرَبًا َوَتأِْوياًل، َوَقْد َثَبَت 
َص يِف اْلِغَناِء يِف اْلِعيَدْيِن، َويِف اْلُبَكاِء َعىَل اْلَميِِّت ِمْن َغرْيِ َنْوٍح ِمْن َحِديِث َثاِبِت  أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رَخَّ

اْبِن َوِديَعَة.
ا َساَمُع اْلَقْيَناِت َفَقْد َبيَّنَّا أَنَُّه َيُجوُز لِلرَُّجِل أَْن َيْسَمَع ِغَناَء َجاِرَيِتِه، إْذ لَْيَس  وقال يف 527/3 منه: َوأَمَّ

ِذ ِبَصْوِتَها. ٌء ِمْنَها َعَلْيِه َحرَاًما، اَل ِمْن َظاِهرَِها َواَل ِمْن َباِطِنَها، َفَكْيَف مُيَْنُع ِمْن التََّلذُّ يَشْ
2( قال ابن رشيق:ّ وقد كان جامعة من أصحاب مالك بن أنس يرون الغناء بغري آلة جائزاً، وهو 

مذهب جامعة من أهل مكة واملدينة، والغناء حلة الّشعر إن مل يلبسها طويت، ومحال أن يحرّم 
الّشعر من يحّل الغناء به«. أبو عىل الحسن بن رشيق القريواين األزدي )ت 463هـ(، العمدة 
يف محاسن الّشعر وآدابه، تحقيق محّمد محيي الّدين عبد الحميد، ط 5، دار الجيل، بريوت، 

.39/1 1401ه/1981م، 
- 1284 م(: من  - 683 هـ/1223  َكْنَدري أحمد بن محّمد بن منصور )620  السِّ امُلَنريِّ  ابن   )3

علامء اإلسكندرية وأدبائها. ويل قضاءها وخطابتها مرّتني. له تصانيف، منها )تفسري( و )ديوان 
خطب( و)تفسري حديث اإلرساء( عىل طريقة املتكّلمني. و)االنتصاف من الكشاف( وله نظم. 

.220/1 األعالم، 
4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

ل أحمد بن محّمد بن هارون، أبو بكر، الخالل)000 - 311 هـ/000 - 923 هـ(: مفرس  5( اْلَخالَّ

عامل بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة. من أهل بغداد. كانت حلقته بجامع املهدي. قال ابن 
من  ومرّتبه.  أحمد  علم  جامع  الذهبي:  وقال  السائرة.  والكتب  الدائرة  التفاسري  له  يعىل:  أيب 
كتبه )تفسري الغريب( و)طبقات أصحاب ابن حنبل( و)الحث عىل التجارة والصناعة والعمل( 
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اهلل  منهم، ونقل سامعه عن صالح وعبد  »املستوعب« عن مجاعة  وحكاه صاحب 
ابني أمحد)1(، وعن أيب احلسن الّتميمي)2(.

واختاره احلافظ أبو الفضل املقديّس وغيـره من الّظاهرّية. 

وذكره أبو حمّمد ابن حزم – منهم- يف »مصنّفاته« وله فيه رسالة)3(.

عنهم  وساق  عليه،  والّتابعني  الّصحابة  إمجاع  ونقل  فيه،  طاهر)4(  ابن  وصنّف 
بأسانيده)5(.

ونقل الّشيخ تاج الّدين عبد الّرمحن الفزارّي -شيخ دمشق ومفتيها الّشافعّي-  )6(، 
و)الجامع لعلوم اإلمام أحمد( يف الحديث، قيل: مل يصنف يف مذهب مثله. األعالم، 206/1.

اْلَفْرَغايِنُّ  اْلَعبَّاِس  أيب  بسنده عن  الّسامع  القيرساين يف  ابن  2/-636 637. وروى  املستوعب،   )1

اَمَع، وََكاَن أيَِب َيْكرَُه َذلَِك، َفَواَعْدُت  َيُقوُل: َسِمْعُت َصالَِح ْبَن أَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َيُقوُل: ُكْنُت أُِحبُّ السَّ
َفْوَق  ُه  ِحسَّ َفَسِمْعُت  ُيَغنِّي،  َفأََخَذ  َناَم،  أيَِب  أَْن  َعِلْمُت  أَْن  إىَِل  ِعْنِدي  َفَمَكَث  اْلَخبَّازَِة  اْبَن  لَْيَلًة 
ْطِح َيْسَتِمُع َما ُيَغنَّى. َوَذْيُلُه َتْحَت إِِبِطِه، َوُهَو َيَتَبْخَتُ َكأَنَُّه  ْطِح، َفَصَعْدُت َفَرأَْيُت أيَِب َفْوَق السَّ السَّ
َيرُْقُص َوَقْد ُرِوَيْت َهِذِه اْلِحَكاَيُة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن أَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل. كتاب السامع، تحقيق أبو الوفا 

املراغي، النارش: وزارة األوقاف، القاهرة، مرص، 1424هـ / 2003م، ص -46 47.
2( التَِّميمي عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، أبو الحسن التميمي)317 - 371 هـ / 

929 - 982 م(: فقيه حنبيل، له اطالع عىل مسائل الخالف. صنف كتبا يف »األصول« و»الفرائض« 
قال ابن الجوزي: »وقد تعّصب عليه الخطيب - يعني صاحب تاريخ بغداد - وهذا شأنه يف 

أصحاب أَحمد«. األعالم، 16/4.
3( ابن حزم، رسالة يف الغناء وامللهى، ضمن رسائل ابن حزم، تحقيق إحسان عّباس، ج1ص430. 
قال ابن حزم »... فصّح أّنه مباح وأن تركه أفضل، كسائر فضول الّدنيا املباحة، وال فرق. وعن 
الرسالة: قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاري ريض الله عنه: ولقد أخربين بعض كبار أهل 
زمانه أنه قال: أخذت النسخة التي فيها األحاديث الواردة يف ذم الغناء واملنع من بيع املغنيات، 
الرّب،  ابن عبد  الفقيه أيب عمر  بها إىل اإلمام  الله عنه ونهضت  أبو محّمد ريض  وما ذكره فيها 
ووقفته عليها أّياًما ورغبته يف أن يتأّملها فأقامت الّنسخة عنده أّياًما، ثّم نهضت إليه فقلت: ما 

صنعت يف الّنسخة فقال: وجدتها فلم أجد ما أزيد فيها وما أنقص.
4( ابن الَقْيرَساين محّمد بن طاهر بن عيل املقديس الشيبايّن، أبو الفضل)448 - 507 هـ / 1056 

له كتب  ببغداد.  املقدس ووفاته  ببيت  الحديث. مولده  - 1113م(: رحالة مؤرخ، من حفاظ 
كثرية، منها )تاريخ أهل الشام ومعرفة األمئة منهم واألعالم(، و)الجمع بني كتايب أيب الكالباذي 
الكتب  و)أطراف  الحديث،  يف  واألفراد(  الغرائب  و)أطراف  الصحيحني(،  رجال  يف  واألصبهاين 

األعالم، 171/6.  املذهب.  داودي  التصوف( وكان  الّستة( و)صفوة 
5( انظر: كتاب الّسامع، م، س، ص 48.

الِفْرَكاح عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري، أبو محّمد، تاج الّدين الفركاح   )6

)624 - 690 هـ/1227 - 1291 م(: مؤرخ، من علامء الّشافعية، قال ابن شاكر: بلغ رتبة االجتهاد. 
مرصي األصل، دمشقي اإلقامة والّشهرة والوفاة. له )تاريخ( قال الذهبي: رأيته وله فيه عجائب، 
و)اإلقليد لذوي التقليد( و)رشح التنبيه( مل يسّمه، و)رشح الورقات( إلمام الحرمني، يف األصول، 

و)كشف القناع يف حّل الّسامع( وغري ذلك. األعالم، 293/3.
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وابن قتيبة، إمجاع أهل احلرمني عليه، ونقله ابن قتيبة عن أكثر أهل العراق.

الّشافعي  النّيسابوري  البّيع  بن  احلافظ  اهلل  عبد  أبو  احلاكم  العامل  الفقيه  وكان 
يسمع الغناء. 

الّتحريم عن  نقله  بعد  احلنفّية  الداية«)1( من  »النّهاية يف رشح    ونقل صاحب 
فصيح  به  ويصري   ،)2( ]القوايف[  نظم  به  ليستفيد  يتغنّى  كان  إذا  »اإلباحة  بعضهم: 

الّلسان« فقال: » ال بأس به«)3(.

بأس  فال  نفسه  عن  الوحشة  لدفع  يتغنّى  وحده  كان  إذا  بعضهم  »وقال  قال: 
كان  أَنسا  بأّن  عليه  واستدّل  الّسخيس«)5(،  األئّمة  شمس  أخذ  »وبه  قال:  به«)4(، 
يتغنّى يف بيته، وال يفعل ذلك تلّهيا)6(، ثّم قال: »ومن يقول بالكراهة مطلقا حَيِْمل 

حديَث أَنٍس عىل نشيد األشعار املباحة«)7(.

بأّن  وعّلله  األئّمة،  شمس  ذكره  بام  احلنفّية  من  »البدائع«)8(  صاحب  وجزم 
الّسامع ُيرّق القلَب، ذكره يف باب »الشهادة«)9(، وكالم صاحب »الّذخرية«)10( منهم 
الّدين  حسام  عيل،  بن  حجاج  بن  عيل  بن  الحسني  ْغَناقي  للسِّ الهداية  رشح  يف  الّنهاية   )1

السغناقي)000 - 711 هـ / 000 - 1311 م(: فقيه حنفي. نسبته إىل سغناق )بلدة يف تركستان( 
حلب.  يف  تويّف  للبزدوي(،  الفقه  أصول  و)الكايف رشح  التوحيد(  قواعد  يف  التمهيد  )رشح  وله 
األعالم، 247/2. ومنه نسخة بخط املؤّلف مبكتبة الخالدية بالقدس الرّشيف – فلسطني، رقم 

ورقة.  458 أوراقها  وعدد   536
2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( البناية رشح الهداية، 147/9.

4( ابن مازة البخاري، املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، 369/5.

 / هـ   483  - األمئة)000  شمس  بكر،  أبو  سهل،  بن  أحمد  بن  محّمد  َْخيس  الرسَّ َسْهل  ابن   )5

000 - 1090 م( : قاض، من كبار األحناف، مجتهد، من أهل رسخس )يف خراسان( . أشهر كتبه 
»املبسوط« يف الفقه والترشيع، أماله وهو سجني بالجّب يف أوزجند )بفرغانة( وله »رشح الجامع 
الطحاوي«. وكان سبب  الفقه، و»رشح مخترص  أصول  لإلمام محّمدى«، و»األصول« يف  الكبري 

سجنه كلمة نصح بها الخاقان وملا أطلق سكن فرغانة إىل أن تويف. األعالم، 315/5.
6( الرّسخيس، رشح السري الكبري، ]دط[، الرشكة الرشقية لإلعالنات، 1971م، 100/1.

7( البابريت محّمد بن محّمد بن محمود، أكمل الّدين أبو عبد الله الّرومي )ت 786هـ(، العناية 

رشح الهداية، ]دط[، دار الفكر،]دت[، 409/7.
8( يف أ: البداية.

يف  الّصنائع  بدائع  الحنفي)ت587ه(،  الّدين  عالء  أحمد،  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الكاسايّن   )9

 .269/6 1406ه/1986م،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  الرّشائع،  ترتيب 
مازه  ابن  العزيز  بن عبد  أحمد  بن  للمرغيناين محمود  الحنفّية  فروع  والذخرية يف  البداية   )10

الربهاين. املحيط  صاحب  البخاري 
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يقتضيه، ونقل عن بعض احلنفّية أّنه: ال بأس به يف العرس)1(، وقال: »قال بعضهم: 
ال بأس به يف األعياد« )2(.

واختاره من العلامء املفتني املتأّخرين شيخ اإلسالم أبو حمّمد ابن عبد الّسالم)3(، 
وصاحبه شيخ اإلسالم أبو الفتح حمّمد ابن دقيق العيد)4(،)5( وشيخنا قايض القضاة 

أبو عبد اهلل حمّمد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الّشافعي الكنايّن. 

ورأيُت يف »التنّبيه« البن أيب عرصون)6(: »وال ُيكره أن يتغنّى وال أن يسمع غناء 
جاريته«. وسننقل ما ُنقل عن كلٍّ ممّن تقّدم يف فصل »اإلمجاع« ويف غريه، ونفّصله 

– إن شاء اهلل تعاىل-.

1( املحيط الربهاين،369/5. قال ابن نجيم املرصي زين الّدين بن إبراهيم بن محّمد )ت970ه(: 

َجاَلِجُل  لَُه  َما  ا  أَمَّ لَُه  َجاَلِجَل  اَل  َما  ُه  َوَمَحلُّ ِفيِه،  ُمْخَتَلٌف  اْلُعرِْس  يِف  فِّ  الدُّ رَضُْب  ِخريَِة  الذَّ َويِف 
الكتاب اإلسالمي، ]دت[، 86/3. الدقائق، ط2، دار  الرائق رشح كنز  البحر  انظر:  َفَمْكُروٌه. 

ِخريَِة اَل َبأَْس ِباْلِغَناِء يِف اأْلَْعَياِد«. 2( قال يف البحر الّرائق، 236/8:« َويِف الذَّ

3( عبد العزيز بن عبد الّسالم بن أيب القاسم بن الحسن الّسلمي الدمشقّي، عز الّدين امللّقب 

من  االجتهاد.  رتبة  بلغ  شافعّي  فقيه  م(:   1262  -  1181  / هـ   660  - العلامء)577  بسلطان 
األنام«،  إصالح  يف  األحكام  و»قواعد  الرّشيعة«  »وقواعد  األحكام«  أدلة  يف  »اإلملام  مصّنفاته: 
بني  و»الفرق  الّنهاية«  اختصار  يف  و»الغاية  و»الفتاوي«  الرّسول«  تفضيل  يف  السول  و»بداية 
اإلميان واإلسالم«. تويف مبرص يف جامدى األوىل من الّسنة املذكورة، وحرض جنازته الخاّص والعام، 

آخرها. بالقرافة يف  دونه، ودفن  السلطان فمن 
وملا بلغ الّسلطان خرب موته قال: مل يستقّر مليك إاّل الّساعة، ألّنه لو أمر الّناس يّف مبا أراد لبادروا 

إىل امتثال أمره. 
 .524/7 ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  ويرقص«.  الّسامع  يحرض  »كان  الّذهبي:  وقال 

 .21/4 واألعالم، 
4( ابن َدِقيق الِعيد محّمد بن عيّل بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقّي الّدين القشريي، املعروف 

بابن دقيق العيد)625 - 702 هـ / 1228 - 1302 م(: قاض، من أكابر العلامء باألصول، مجتهد. 
ويل قضاء الديار املرصية سنة 695 هـ، تويف بالقاهرة. من تصانيفه: )إحكام األحكام( يف الحديث، 
و)اإلملام بأحاديث األحكام(، و )االقتاح يف بيان االصطالح( و)اقتناص الّسوانح( فوائد ومباحث 

مختلفة. وكان مع غزارة علمه، ظريفا، له أشعار وملح وأخبار. األعالم، 283/6.
ْيِخ َتِقيِّ الّدين ْبِن  اَلِم َوالشَّ ْيِخ ِعزِّ الّدين ْبِن َعْبِد السَّ 5( قال زكريا األنصاري الّسنييك: »َوَصحَّ َعْن الشَّ

ِريَن ِعْلاًم َوَورًَعا«. أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 345/4. َدِقيِق اْلِعيِد َوُهاَم َسيَِّدا اْلُمَتأَخِّ
6( ابن أيب عرصون عبد الله بن محّمد بن هبة الله التميمي رشف الّدين أبو سعد )492 - 585 

هـ / 1099 - 1189 م(: فقيه شافعّي، من أعيانهم. ولد باملوصل. وانتقل إىل بغداد. واستقر يف 
املدرسة  القضاء سنة 573 هـ، وعمي قبل موته بعرش سنني. وإليه تنسب  بها  دمشق، فتوىل 

»العرصونية« يف دمشق.
األخبار  من  املذهب  يف  جرّد  ملا  و»االنتصار  املطلب«،  نهاية  عىل  املذهب،  »صفوة  كتبه  من 
قال   .124/4 األعالم،  الخالف.  يف  و»التيسري«  الرّشيعة«  معرفة  يف  و»الذريعة،  واالختيار« 
ب(«. سري أعالم  الّذهبي: »وِمْن تآلِيفه: ِكَتاب )التَّْنِبيه يِف َمْعرَِفِة األَحَكام(، وَِكَتاب )َفَواِئد امُلَهذَّ

النبالء،127/21.

������� ������ ������� 01.indd   103 06/03/2019   16:10



104

اإلمتاع بأحكام الّسماع

ابن  عن  وغريه  »البيان«  صاحب  ذلك  نقل  الغناء،  كراهة  إىل  طائفة  وذهبت 
عّباس – ريض اهلل عنهام- وقالوا: »ُسئل عنه أحالل هو؟ فقال: ال ! فقيل له: أحرام 

هو؟ فقال: ال!«)1(.

قال املاوردّي يف كتابه »احلاوي«: »فرآُه من املكروه«)2(. 

أْمن  برشط  والّرجل  املرأة  بني  يفّرقوا  ومل  الّشافعية،  من  كثري  جزَم  وبكراهته 
الّشافعي يف »أدب القضاة« من »األّم« فقال: »الغناء لو  الفتنة، قالوا: ونّص عليه 

مكروه ُيشبه الباطل«)3(.

»الذّخائر«)5(،  وصاحب  »البحر«،  وصاحب   )4( الّصباغ  ابن  نرص  أبو  قال 
وغريهم: »مل يفّرق أصحابنا بني الّرجل واملرأة«، قال ابن الّصباغ: »وينبغي أن يكون 

يف األجنبّية أشّد كراهة« )6(.

الّرافعي يف »الرّشح الّصغري«: »الغناء بغري آلة مكروه، ومن األجنبّية أشّد  قال 
كراهة، وقيل حُيرم سامعها«.

وبناه يف »الرّشح الكبري« عىل أّن صوهتا عورة، أو ليس بعورة )7(. 

ونقل املازرّي يف كتاب »املعلم« أّن الغناء بغري آلة كرهه مالك، بعد حكايته املنع 
عن أيب حنيفة )8(.

البيان يف  الحسني )ت 558هـ(،  أبو  الّشافعي  اليمني  بن سامل  الخري  أيب  بن  يحيى  العمراين   )1

مذهب اإلمام الّشافعي، تحقيق قاسم محّمد النوري، ط1، دار املنهاج، جدة، 1421 هـ/ 2000 
.294/13 م، 

2( الحاوي الكبري، 191/17.

3( األّم، 226/6.

بَّاغ عبد السيد بن محّمد بن عبد الواحد، أبو نرص، ابن الصباغ )400 - 477 هـ /  4( ابن الصَّ

1010 - 1084 م(: فقيه شافعّي. من أهل بغداد، والدة ووفاة. كانت الرحلة إليه يف عرصه، وتوىل 
التدريس باملدرسة النظامية أّول ما فتحت. وعمي يف آخر عمره. له »الشامل« يف الفقه، و»تذكرة 

العامل« و»العدة« يف أصول الفقه. األعالم، 10/4.
5( هو ُمَجيّل بن ُجَمْيع بن نجا 

6( أحمد بن محّمد بن عيل األنصاري، أبو العباس، نجم الّدين، املعروف بابن الرفعة )ت 710هـ(، 

العلمّية،  الكتب  دار  باسلوم، ط1،  محّمد رسور  تحّقيق مجدي  الّتنبيه،  الّنبيه يف رشح  كفاية 
بريوت، 2009م، 441/2 - 442. وفيه: وقال ابن الّصباغ إّنه مل يفرق أصحابنا بني سامع الغناء من 

الّرجل واملرأة وإن كان سامعه من املرأة أشّد كراهة.
7( العزيز رشح الوجيز، 14/13.

8( املعلم بفوائد مسلم، 480/1.
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وصاحُب  »احلاوي«  صاحُب  والّشافعّي  حنيفة  وأيب  مالك  عن  الكراهة  ونقل 
»البيان« وصاحب »االستقصاء«، قال يف احلاوي -بعد حكايته اخلالف-: »وكرهه 
كتب  يف  ملِا  موافق  وهو  عنهم«)1(،  ُنقل  ما  أصّح  يف  حنيفة  وأبو  ومالك  الّشافعّي 

احلنفّية من إطالق لفظ الكراهة، متقّدميهم ومتأّخرهيم.

وقال يف »رشح الداية«: »قال شيخ اإلسالم: ذلك مكروه عند علامئنا«)2(.

وقد  أمحد-  عن  الّروايتني  إحدى  -وهو  »الّذخرية«  صاحب  عنه  نقل  وكذا   
ُسئل عنه فقال: »ال ُيعجبني«)3(، ورّجحه ابن محدان احلنبيّل فقال يف كتابه »الّرعاية 
الكربى«: »وُيكره سامع الغناء بغري آلة وحُيّرم معها، وقيل بدوهنا من رجٍل وامرأٍة، 
وقيل: ُيباح«)4(، وقال صاحب »املستوعب« من احلنابلة: »الغناء من الّرجال والنّساء 
مكروه«، وذكره يف باب »الكراهة«، وإيراده يف باب »الشهادات« يقتيض أّنه مذهب 

اإلمام أمحد)5(.

والّركبايّن-:  النَّْصب  غناء  إباحة  ذكر  مّلا   – »التمهيـد«  يف  البـّر  عبد  ابن  وقال 
»والغناء املكروه هو الذي فيه متطيط وإفساد لوزن الّشعر، طلبا ]للهو والّطرب[ )6( 
الذي  الغناء  يف  الّرخصُة  وردت  »وقد  قال:  ثّم  العرب«،  مذاهب  عن  وخروجا 

وصفناه دون أحلان األعاجم املكروهة«)7(.

1( الحاوي الكبري، 188/17.

2( كذا نقله البدر الّدين العينى بلفظه عن صاحب الّرعاية. انظر: البناية رشح الهداية، 89/12.

3( انظر: الرشح الكبري عىل منت املقنع،51/12، قال: وقال أحمد الغناء ينبت النفاق يف القلب ال 

يعجبني”.
4( انظر قوله عند: املرداوي عيل بن سليامن الدمشقي الصالحي الحنبيل )ت 885هـ(، اإلنصاف 

يف معرفة الّراجح من الخالف، ط2، دار إحياء التاث العريب،]دت[، 12/:51.
5( املستوعب، 2/ 636 - 637.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( التمهيد، 198/22 - 199.
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ويف فتاوى الّشيخ اإلمام مجال الّدين ابن رشيق الّربعّي املالكّي)1( التي مجعها)2( 
فيها)4(  هو  واختار  مكـروه،  أّنه  مالك  اإلمام  عن  فيها  نقل  الّدين)3(،  علم  ولده 
تفصيال فقال: »إن كان فيه تشبيب باملردان والنّسوان فُيحرم، وإن كان فيه ترغيب 
وترهيب فمرشوع، وإن خال من مجيع ذلك فمكروه، واملواظبة عليه تلتحق عندي 

باملمنوع«.

وحظروا  القليل  فأجازوا  والكثري،  منه  القليل  بني  الّتفرقـة  إىل  طائفة  وذهبت 
الكثري، حكاه الّرافعي وجها يف مذهب الّشافعّي عن رواية أيب الفرج الـّزاز)5(.)6( 

ورأيُت يف »رشح املخترص« أليب عيل ابن أيب هريرة ما يقتيض أّنه مذهب الّشافعّي، 
فإّنه ملا حكى اختالف العلامء يف احلظر واإلباحة، قال: »والّشافعي ال يبيحه – يعني 

مطلقا- قال: »ونقول إن كان كثريا دخل يف باب الّسفه«)7(. 

وقال اإلمام احلافظ أبو بكر بن املنذر)8( يف »اإلرشاف« قال الّشافعي: »وإن كان 
الّرجل ُيدمن الغناء ويشتغل به، فهو بمنزلة الّسفـه«)9(. 

العاّلمة  الّربعي:  الّدين  بجامل  املنعوت  رشيق  بن  الحسني  بن  عتيق  بن  الحسن  عيل  أبو   )1

اإلِمام الفّهامة كان عاملاً بأصول الّدين والفقه والخالف وغري ذلك وشيخ املالكّية يف وقته عليه 
مدار الفتوى مع الورع والّدين املتني أخذ عن أيب الّطاهر إسامعيل بن عوف وغريه وسمع منه 
الحافظان املنذري وأبو الحسن الرّشيد وصنف وانتفع الناس به، مولده سنة 547 هـ وتويف سنة 
632 هـ/ 1234م. شجرة الّنور الّزكّية، 239/1 - 240 والديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، 

.334 333-/1
2( يف أ: الذي جمعه.

3( علم الّدين اْبن رَِشيق اْلاَمليِِك محّمد بن اْلُحَسنْي بن َعتيق بن اْلُحَسنْي بن رَِشيق اأْلََمام اْلُمْفِتي 

أَُبو عبد الله الربِعي اْلمرْصِّي اْلاَمليِِك)تـ 680ه(. الوايف بالوفيات، 16/3. وانظر: األعالم، 243/2.
4( يف ب: واختاره فيها تفصيال.

5( يف ب وج: البّزار.

6( العزيز رشح الوجيز، 14/13.

7( قال الّشافعي ريض الله عنه: »َوإِْن َكاَن ُيِديُم اْلِغَناَء َوَيْغَشاُه اْلُمَغنُّوُن ُمْعِلًنا َفَهَذا َسَفٌه ُترَدُّ ِبِه 

«. الحاوي الكبري، 188/17. َشَهاَدُتُه َوإِْن َكاَن َذلَِك َيِقلُّ لَْم ُترَدَّ
8( ابن امُلْنِذر محّمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابورّى، أبو بكر )242 - 319 هـ / 856 - 931 م(: 

فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم مبّكة.
الفقه،  يف  »املبسوط«  منها:  مثلها.  يصنف  مل  التي  الكتب  صاحب  املنذر  ابن  الذهبي:  قال 
و»األوسط يف السنن واإلجامع واالختالف« و»اإلرشاف عىل مذاهب أهل العلم« الجزء الثالث 

.295/5 األعالم،  مبّكة.  تويف  القرآن«.  و»تفسري  منه  األول  العلامء«  و»اختالف  فقه،  منه، 
9( ابن املنذر الّنيسابورّي، اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، تحقيق صغري أحمد األنصاري أبو حامد، 

ط1، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة، 1425هـ /2004 م، 288/4.
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يف  الّصيمري)2(  احلسني  بن  الواحد  عبد  القاسم  أبو  اإلمام  الفقيه)1(  وقال 
به يف وقت دون  يستأنس  أو مع من  بيته،  الّرجل يشعر يف  الكفاية«: »وأّما  »رشح 

وقت تطّربا، فال ُيمنع«.

كان  »إذا  »الكبري«)3(:  يف  الّشافعي  قال   « »تعليقه«:  يف  احلسني  القايض  وقال 
الّرجل يغنّي عىل األدرار)4( فهو سفيه، أّما إذا كان يغنّي أحيانا وحده، أو مع صديق 

له، استئناسا، فال ُترّد شهادته« )5(.

يف  اجلاجرمي)7(  الفضل  أيب  بن  إبراهيم  بن  حمّمد  حامد  أبو  ]القايض[)6(  وقال 
وسامعه،  الغناء  وكذا  وجه،  يف  اجلالِجل  مع  والدّف  الرياع  حُيرم  »وال  »كفايته«: 

والّرقص، إاّل إذا داَوم عليها«.

اّتذ  »إذا  اخلامس:  العارض  يف  قال  فإّنه  يقتضيه،  »اإلحياء«  يف  الغزايل  وإيراد 
الغناء دْيدنـا، وقىض عليه أكثر أوقاته، فهذا الّسفيه الذي ترّد شهادته، فام كّل ُمباح 

ُيباح كثريه، فبعض املباحات باملداومة يصري صغرية)8(. 

1( يف أ: الّسيد. 

أحد  ْيَمِرّي)ت يف حدود 390ه(،  الصَّ اْلَقاِسم  أَُبو  الَقايِض  اْلحسن  بن  اْلَواِحد  عبد  ْيَمِريُّ  الصَّ  )2

 ، ْوِذيِّ املَْرَورُّ َحاِمٍد  ِبأيَِب  تفّقه  الُوُجوِه.  أَْصَحاِب  ِمْن  الَقايِض،  َوَعالِمُهم،  الّشافعية،  َشْيُخ  اأْلَْعاَلم، 
َه أَقىَض الُقَضاة املَاورِدي. َوَصنََّف ِكَتاب  َوبأيَِب الفيَّاض. َوارَْتَحَل الُفَقَهاُء إِلَْيِه إىَِل الَبرْصَِة، َوَعَلْيِه َتَفقَّ
َوَقْد  َذلَِك.  َوَغرْي  و»الكفاية«  َوالعلِل(،  )الِقَياِس  وَِكَتاَب  ُمَجلََّدات،  َسبع  املَْذَهب(  يِف  )اإلِيَضاِح 
ث بَبْعض كتبه يِف َسَنِة )387ه(. قال الذهبي عقب ترجمة أيب عبد الله الحاكم أنه مات سنة  حدَّ
405 هـ. انظر: الوايف بالوفيات، 168/19 - 169، وطبقات الفقهاء للّشريازي ص 132، وتهذيب 
األسامء واللغات 2/ 265، وسري أعالم النبالء 17/ 14 - 15، و177، وطبقات ابن قايض شهبة 1/ 

184 وما بعدها، وطبقات ابن هداية الله ص 223 وما بعدها.
3( الكبري: يعني به األّم. وانظر: ابن الرّفعة، كفاية النبيه يف رشح التنبيه، 358/6.

4( كذا يف أ وب، ويف ج: األدراز.

5( انظر : األّم،226/6.

6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( يف أ: الجاحزي، والّصواب الجاجرمي، وهو: 

 محّمد بن إبراهيم بن أيب الفضل السهيل الجاجرمي، أبو حامد، معني الّدين)000 - 613 هـ/ 
000 - 1216م(: فقيه شافعّي. من أهل »جاَجرم« بني نيسابور وجرجان. اشتهر وتويف بنيسابور. 
من كتبه »بيان االختالف بني قويل اإلمامني أيب حنيفة والّشافعي« و»أصول الفقه« و»الكفاية« 
فقه، و»القواعد«. ابن امللّقن رساج الّدين أبو حفص عمر بن عيل بن أحمد الّشافعي املرصي 
)ت 804 هـ(، العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب، أمين نرص األزهري وسيد مهني، ط1، 

دار الكتب العلمّية، بريوت، 1417ه/ 1997م، ص 153، واألعالم، 296/5.
8( إحياء علوم الّدين، 283/2.
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وقال املاوردّي يف »احلاوي«: »ومل يزل أهل احلجاز يرتّخصون فيه، وهم يف عرص 
العلامء، وجّلة الفقهاء، وال ينكرون عليهم، وال منعوهم منه إالّ يف حالني أحدمها: 

اإلكثار منه واالنقطاع إليه، والّثاين أن: يكون فيه مكروه«)1(.

يف  الواردة  واآلثار  األخبار  عليه  ومَحل  يقتضيـه،  »منهاجه«  يف  احلليمي  وإيراد 
ذّمه، َذَكره يف أثناء كالمه بعد أن ذكر يف موضع آخر: ما قّدمُتُه يف اإلباحـة )2(.

النّساء  من  بتحريمه  فجزموا  والنّساء  الّرجال  بني  الّتفرقـة  إىل  طائفة  وذهبت 
الّشافعي:  الّطربي  الطّيب  أبو  القايض  األجانب، وأجَرْوا اخلالف يف غريهّن، قال 
أو  حّرة  كانت  وسواء  بحال،  جيوز  فال  له،  بمحَرم  ليست  امرأة  املغنّي  كان  »إذا 

مملوكة، قاله األصحاب: وسواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب«)3(.

حيُرم  أّنه  خالف  فال  امرأة  املغنّي  كان  »إذا  »تعليقه«:  يف  احلسني  القايض  وقال 
سامع صوهتا«. 

وقال املاوردي يف »احلاوي« من تفصيل ذكره يف رّد الشهادة: »وإن كان املغنّي 
جارية فإن كانت حّرة رّدت شهادة املستمع، وإن كانت َأَمًة فسامعها أخّف من سامع 
احلّرة لنقصها يف العورة، وأغلُظ من سامع الغالم لزيادهتا عليه يف العورة، فيحتمل 
أن يغلب نقصها عن احلّرة وإجراؤها جمرى الغالم، وحيتمل أن يغلب زيادهتا عىل 

الغالم وإجراؤها جمرى احلّرة«)4(.

»العارض  للغناء:  ُتعرض  التي  العوارض  ذكر  مّلا  »اإلحياء«  يف  الغزايل  وقال 
األّول: أن يكون املسموع )5( امرأة ال حيّل النّظر إليها أو ُتشى الفتنُة من سامعها، 
ويف معناها الّصبي ]األمرد[)6( الذي ُتشى منه الفتنُة، فيحرم ذلك ال ألجل الغناء 

بل لو كان يف القراءة ويف املحاورة ُحّرم«.

1( الحاوي الكبري، 189/17. وفيه : »وهم يف عرص الّصحابة وِجّلة الفقهاء...«.

2( املنهاج يف شعب اإلميان، 16/3 وما بعدها.

3( الرّّد عىل َمن يحّب الّسامع، ص27.

4( الحاوي الكبري، 194/17.

5( كذا يف أ، ويف ب: املستمع، ويف اإلحياء: املسمع.

6( زيادة من اإلحياء، وهي ليست يف أّي من الّنسخ املعتمدة.
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ثّم قال: »فإن قلَت: فهل حَيرم سامع املرأة والّصبي بكّل حال حْساًم للباب أو ال 
حَيرم إالّ عند اخلوف من الفتنة عند َمن خياف ] العنت[؟)1( قلُت: هذه مسألة حمتملة 

يتجاذهبا أصالن:

أمن،  أو  الفتنة  إىل وجهها حرام سواء خاف  والنّظر  باألجنبّية  اخللوة  أحدمها: 
حْسام للباب من غري التفات إىل الّصور)2(. 

األصل الّثاين: النظر إىل الّصبيان مباح إالّ عند خوف الفتنة، وسامع املرأة متـرّدد 
بني هذين األصلني، فإن قسناه عىل النّظر َحُرَم ال حمالة، لكن الفرق بينهام أّن النّظر 
بسرت)3(  يؤمروا  مل  ألهّنم  أْوىل،  الّصبيان  عىل  فالقياس  حال،  أّول  يف  الّشهوة  هييج 
الّسؤال  يف  الّصحابة،  زمن  يف  الّرجال  مع  يتكّلمن  النّساء  زالت  وما  األصوات، 
واالستفتاء واملشاورة، لكن للغناء مزيد)4( يف الّشهوة، فينبغي أن يمنع)5( مثار الفتن 
ويقرص الّتحريم عليه، هذا هو األقيس فينظر إىل الّرجل واملرأة، وكون املرأة شاّبة 
وهو  زوجته  يقّبل  أن  للّشيخ  جيوز  فإّنه  ذلك  يف  ُبعد  وال  وعكسه،  شيخا  والّرجل 
صائم وال جيوز للّشاب«، واحتّج عىل ما ذكره بحديث اجلاريتني املغنّيتني يف بيت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسامع من سمع من الّصحابة)6(. 

وسنذكر عند االحتجاج مزيدا يف ذلك.

وقال أبو عبد اهلل الّسامرّي احلنبيّل يف كتابه »املستوعب«: »الغناء إذا قلنا به، فذاك 
إذا كان ممّن ال حيُرم سامع صوهتا كزوجته وأَمتِه، فأّما َمْن حَيرم كالنّساء األجانب، فال 

جيوز قوال واحدا«)7(. 

]عىل[)8(  األجنبّيات  من  بتحريمه  حكموا  أباحه  من  »مجهور  القرطبّي:  وقال 
الّرجال«)9(. 

1( زيادة من اإلحياء.

2( يف ج: الّصورة.

3( كذا يف ب وج، ويف أ: بسعة، وقارن باإلحياء.

4( يف ب وج: مزية.

5( يف أ: يّتبع.

6( إحياء علوم الّدين، 282/2.

7( املستوعب، 637/2.

8( يف أ: من األجنبيات الّرجال، ويف ب وج: من األجنبّيات للّرجال، والّتصحيح من كشف القناع.

9( كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص65.
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والّرافعي حكاه وجها يف مذهب الّشافعّي.
وإيراد ابن محدان يقتيض أّنه قول يف مذهب أمحد، كام قّدمنا كالمه.

األمة  احلّرة وأجاز يف  فمنع يف  واململوكة،  احلّرة  بني  فّرق  العريب  ابن  بكر  وأبو 
لسّيدها ولغريه، ذكره يف عارضة األحوذّي)1(. 

أّنه قال: »ال بأس بالغناء يف  وذكر صاحب »الّذخرية« من احلنفّية عن بعضهم 
األعراس والوليمة وإن كان نوع لو«)2(، قال: »ومنهم َمن قال ال بأس به يف األعياد 

حلديث اجلاريتني«)3(. 
عند  فيحرم  املرأة،  جمرى  األمرَد  الغالَم  أجروا)4(  والغزايل  الّرافعي  أّن  واعلْم 

خوف الفتنة وال حيرم إذا مل خيف.
واملاوردي قال: »وإن كان املغنّي ُغالما مل ترّد شهادة املستمع«)5(.

وقال القرطبي: »حيرم سامع األمرد احلسن«، واّدعى أّن »الفتنة فيه أشّد والبلّية 
بالنّكاح  إليهّن  التوّصل  يمكن  واألحرار  رشاؤهّن،  يمكن  اململوكات  فإّن  أعظم، 

وال كذلك املرد«. انتهـى)6(.
والذي يّتجـه، أّنه جيوز سامع اجلميع إاّل عند خوف الفتنة، وسنورد يف احلجج 
فإّن  أيضا،  نظر  حمّل  فهو  الفتنة  خاف  »إذا  أقول:  أيّن  عىل  يوّضحه،  ما  واألجوبة 
املفسدة غري حاصلة وإّنام تتوّقع فُيحتمـل حصولا وحُيتمل عدمه، واألمور املتوقَّعـة 

ال تلتحق)7( بالواقعة إالّ بنّص أو إمجاع، فإن ورد يشء من ذلك فهو املعتَمد.
ابن  وحكى  العلامء،  أكثر  وكذلك  املرَسلة،  باملصالح  يقولون  ال  والّشافعّية 
نظَر حصلت  إن  أّنه: »إن خاف  اجلوزي يف »ذّم الوى« خالفا ألصحاب أمحد يف 

عنده الّشهوة هل جيوز؟«)8( 
1( ابن العريب، عارضة األحوذي برشح صحيح الّتمذي، دار الكتب العلمّية، بريوت لبنان، ]دت[، 

.73/12
2( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، 5 /233.

الدقائق،  كنز  الرائق رشح  البحر  األعياد«.  بالغناء يف  بأس  الّذخرية: ال  نجيم: »ويف  ابن  قال   )3

.236/8
4( كذا يف أ وج، وضبط فتحتي الّراء والواو يف ب: أجَرَوا. ولعّله أراد: أجَرَيا.

5( الحاوي الكبري، 194/17.

6( كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص65 و71.

7( يف أ: ال تحتمل.

8( ابن الجوزي، ذّم الهوى، تحقيق خالد عبد الّلطيف الّسبع الَعلمّي، ط1، دار الكتاب العريب، 
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وذكر صاحب »الذخيـرة« من احلنفّية أيضا خالفا يف الّشاهد إذا كان شهد)1( عىل 
املرأة قد حيصل له االفتتان -واهلل أعلـم-.

وفّصل أبو حمّمد ابن حزم والغزايل وغريمها، فقال أبو حمّمد ابن حزم: »من نوى 
عىل  الّتقوية)2(  به  نوى  ومن  مطيع،  فهو  الّطاعة  عىل  ليقوى  القلب  ترويح  بالغناء 
املعصية فهو عاص، وإن مل ينو ال طاعة وال معصيـة، فهو لغو معفـّو عنه كخروج 
اإلنسان إىل بستانه، وقعوده)3( عىل بابه متفّرجا«، وذكر أدّلة عليه وقال: »ومن أنكره 

فقد أخطأ«)4(.

والغزايل يف »اإلحياء« قال نحوا منه وقّسمه إىل تقاسيم )5(.

ُحرمة  حفظ  يرتك  ومل  فرض،  تضييع  من  »إذا سلم  منصور:  أبو  األستاذ  وقال 
املشايخ به، فهو حممود ورّبام كان الّسامع له مأجورا«.

قول  يف  داخل  »الغناء  »الغاية«:  يف  الّسالم  عبد  ابن  الّدين  عّز  الّشيخ  وقال 
املستمع  يف  تقاسيم  وذكر  قبيح«،  وقبيحه  حسن،  فحَسنُه  كالٌم،  الّشعُر  الّشافعّي: 

سنذكرها بعد)6(.

والقرطبي قال: »رّبام ُيندب إليه، لكنّه خّصه بكونه لتسكني)7( األطفال ونحوه« 
-كام قّدمنا أّول الكالم-)8(.

وقال الّشيخ أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل العامرّي البغدادّي)9( يف مؤّلفه يف الّسامع 
بريوت، 1418ه/ 1998م، ص140.

1( يف أ: إذا كان إن شهد.

2( يف ج: الّتقوي.

3( محل هذه العبارة بياض يف ج.

4( رسائل ابن حزم، 438/1 - 439.

5( إحياء علوم الّدين، 306/2.

صىل  النَِّبيَّ  إنَّ  أَِبيِه  َعْن  ُعْرَوَة  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  بسنده  الّشافعي  ورواه   .224/6 األّم،  انظر:   )6

الّله عليه وسلم َقاَل: »الّشعر َكاَلٌم َحَسُنُه َكَحَسِن اْلَكاَلِم َوَقِبيُحُه َكَقِبيِحِه«. املسند، دار الكتب 
.)1687( رقم  1400ه،  لبنان،  بريوت،  العلمّية، 

7( يف ج: بالغناء لتسكني.

8( كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص21.

9( محّمد بن عبد الله بن أحمد العامري، املعروف بابن الخباز أبو بكر )469 - 530 هـ( )1076 

وِفيَّة َقِليل التََّكلُّف.  - 1136م(: صويف. َكاَن لَُه معرَفة بالفقه واْلَحِديث وََكاَن يعظ عىل َطِريق الصُّ
من آثاره: رشح الّشهاب.

 الوايف بالوفيات، 279/3، الذهبي، تاريخ اإلسالم، 510/11. كحالة، معجم املؤلفني، 195/10.
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أّنه ينقسم إىل أقسام، وجعل منها قسام ُيباح، وقسام ُيستحّب، وجعل من املستحّب 
العرس ونحوه.

أن  مثل  صحيح  بطريق  املباح  الغناء  اّتصل  »وإن  »منهاجه«:  يف  احلليمي  وقال 
يكون برجل وحشة، أو عّلة عارضة ]لفكره، فأشار[ )1( عدل من األطباء بأن يرى 
املساكن املنّزهة)2(، ويغنّي ليتفّرح بذلك وينرشح صدره، ارتفع اسم الباطل يف هذه 

احلال، وكان اسم احلّق أْوىل به«)3(.

من  الفوراين  قاله  الغناء[)4(،  حكم  فحكمه  استامعه  وأّما  الغناء]  حكم  هذا 
الّشافعية وغريه)5(.

وقال الّشيخ عّز الدين ابن عبد الّسالم مّلا سأله الّشيخ أبو عبد اهلل بن النّعامن عن 
الّسامع الذي ُيعمل يف هذا الّزمان: سامع ما حيّرك األحوال الّسنّية املذّكرة)6( لآلخرة، 

مندوب إليه )7(.

كعشق  مباح  هوى  عنده  كان  »من  ذكره:  تقسيم  مجلة  من  »القواعد«  يف  وقال 
زوجته وأَمته فسامعه ال بأس به )8(، ]ومن يدعوه هًوى حمّرٌم فسامعه حرام[ )9( ومن 
التي ذكرهتا فالّسامع مكروه يف حّقه  الّسّتة  قال: ال أجد يف نفيس شيئا من األقسام 

وليس بمحّرم«)10(.
1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( كذا يف ب وج، ويف أ: النزهة.

3( املنهاج يف شعب اإلميان، 20/3. والّظاهر أّن لفظه يحتاج إىل ضبط. 

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 345/4. مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 

.350/6 املنهاج، 
6( يف ب: املذكورة.

ِمريي محّمد بن موىس بن عيىس أبو البقاء كامل الّدين، الّشافعي )ت 808هـ(، النجم  7( انظر: الدَّ

الوهاج يف رشح املنهاج، ط1، دار املنهاج )جدة(، 1425هـ - 2004م، 298/10.
8( يف أ: حرام.

9( ما بني عاقفتني من ب وج.

10( إيراد الّنص بهذا الّلفظ يحرّف كالم الّشيخ عّز الّدين، وعبارته هي اآلتية: اْلِقْسُم اْلَخاِمُس: َمْن 

ْوِق  اَمُع َويؤثر ِفيِه آَثاَر الشَّ يََّتُه َفَهَذا ُيَهيُِّجُه السَّ َيْغِلُب َعَلْيِه َهًوى ُمَباٌح، َكَمْن َيْعَشُق َزْوَجَتُه أورُسِ
َوَخْوَف اْلِفرَاِق َورََجاَء التَّاَلِق َفَيْطرَُب لَِذلَِك، َفَساَمُع َهَذا اَل َبأَْس ِبِه.

َفَهَذا  النَِّساِء،  ِمْن  لَُه  َتِحلُّ  اَل  َوَمْن  اْلُمرِْد  َكَهَوى  ُمَحرٌَّم،  َعَلْيِه َهًوى  َيْغِلُب  َمْن  اِدُس:  السَّ اْلِقْسُم 
َحرَاٌم. َفُهَو  اْلَحرَاِم  إىَل  ى  أَدَّ َوَما  اْلَحرَاِم  يِف  ْعِي  السَّ إىَل  اَمُع  السَّ ُيَهيُِّجُه 

اَمِع يِف  تَِّة َفاَم ُحْكُم السَّ ٌء ِمامَّ َذَكْرمُتُوُه يِف اأْلَْقَساِم السِّ اِبُع: َمْن َقاَل أِلََحٍد: يِف َنْفيِس يَشْ اْلِقْسُم السَّ
َا َهاَجُه  َا ُهَو اأْلَْهَواُء اْلَفاِسَدُة، َفُرمبَّ ِة إنَّ ي؟ ُقْلَنا ُهَو َمْكُروٌه، ِمْن َوْجِه أَنَّ اْلَغالَِب َعىَل اْلَعامَّ َحقِّ
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بعض  يف  إليه  مندوبا  يكون  »الّسامع  إّن  معناه:  ما  »اإلحياء«  يف  الغزايل  وقال 
لقاَءه  وأحّب  تعاىل  اهللَ  أحّب  فمن  بعضها،  يف  وحمّرما  بعضها  يف  وُمباحا  املواضع 
فيستخرج من الّسامع أحواال من املكاشفات واملالطفات يعرفها َمْن ذاَقها وينكرها 
لتلك األحوال  ثّم يكون  تلك األحوال وْجدا،  تثمر  ثّم  ُه عن ذوِقها،  َكلَّ حسُّ من 
الّصفاء  يتبع  ثّم  الكدورات،  من  وتنّقيـه  نريانا  القلب  من  تّر  وتوابع،  روادف 
احلاصل بذلك مشاهدات ومكاشفات، وهي غاية)1( مطلوب املحّبني وهناية ثمرة 
القربات، واملفىض إليها من مجلة القربات ال من مجلة املعايص وال من مجلة املباحات، 
ومن كان عنده عشق مباح كزوجته أو َأمته، أو كان من عواّم اخللق، ومل يغلب عليه 
حّب اهلل ليكون الّسامع ] له [)2( حمبوبا، وال غلب عليه الّلهو ليكون حمظورا يف حّقه، 

فُيباح الّسامع يف حّقه كسائر أنواع اللّذة امُلباحة، وحُيّرم لعوارض:

األّول: أن يكون املستمع امرأة أو صبّيا خُياف االفتتان منهام.

وطبل  واألوتار  املزامري)3(  وهي  املحّرمة  اآلالت  به  تقرتن  أن  الّثاين:  العارض 
الكوبة.

العارض الّثالث: أن يكون الّشعر فيه فحش وُهْجٌر، أو كذب عىل اهلل تعاىل، أو 
عىل رسوله، أو الّصحابة، وكذلك إذا كان يف وصف امرأة معّينـة.

العارض الّرابع: »أن يداوم عليه ويقيض عليه أكثر أوقاته«)4(.

ونقـل األستاذ أبو منصور عن شيخه اإلمام أيب بكر ابن فورك)5( الفقيه املتكّلم 

َبَب  السَّ ُق  َنَتَحقَّ اَل  أِلَنَّا  َذلَِك  َعَلْيِه  َيْحرُُم  َواَل  إلَْيَها  َومَيِيُل  ِبَها  َفَيَتَعلَُّق  ُمَحرََّمٍة  اَمُع َعىَل ُصورٍَة  السَّ
اْلُمَحرَِّم...«. قواعد األحكام يف مصالح األنام، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، ط1، مكتبة الكليات 

األزهرية، القاهرة، 1414هـ / 1991م، 2/ 218 - 219.
1( يف ب: عايدة.

2( زيادة من اإلحياء.

3( تنظر تعاريف اآلالت يف القسم التي يتناولها املؤّلف بالّدرس.

4( إحياء علوم الّدين، كتاب آداب السامع والوجد، 2/ 270 و 279 و281 و282 و283.

ابن ُفورَك محّمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبهاين، أبو بكر)000 - 406 هـ / 000   )5

وبغداد. وحدث  بالبرصة  الّشافعية. سمع  فقهاء  من  والكالم،  باألصول  عامل  واعظ  1015م(:   -
بنيسابور، وبنى فيها مدرسة. وتويف عىل مقربة منها، فنقل إليها. له كتب كثرية، قال ابن عساكر: 
بلغت تصانيفه يف أصول الّدين وأصول الفقه ومعاين القرآن قريبا من املئة. منها )مشكل الحديث 
وغريبه( و)الّنظامي( يف أصول الّدين، أّلفه لنظام امللك، و)الحدود( يف األصول، و)أسامء الرجال( 
و)الّتفسري( و)حّل اآليات املتشابهات( و)غريب القرآن( و)رسالة يف علم الّتوحيد( و)اإلمالء يف 
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األصويّل أّنه قال: »كّل من سمع الغناء والقول عىل تأويل نطق به القرآن أو وردت 
به السنّة، أو عىل طريق الّرغبـة إىل اهلل تعاىل، أو الّرهبـة منه فهنيئا له، ومن سمعه عىل 
اعتقاد معنى يف املسموع يف األنبياء واألولياء، فحاله أتّم ممّن تقـّدم، ومن سمعه عىل 

حّظ نفسه يف القينات ال عىل حّظ روحه وقلبه)1(، فْليستغفر اهلل«.

وأّما الّصوفية فيقولون أيضا شيئا من ذلك، قال القايض حسني يف تعليقه: »قال 
اجلنيد : النّاس يف الّسامع عىل ثالثة أرضب: العواّم والزّهاد والعارفون، فأّما العواّم 
وأّما  جماهداهتم،  حلصول  لم  فُيباح  الزّهاد  وأّما  نفوسهم)2(،  لبقاء  عليهم  فحرام 

أصحابنا)3( فُيستحّب لم حلياة قلوهبم«)4(. 

وحرام  حالل  »الّسامع  القلوب«:  »قوت  كتابه  يف  املكّي  طالب  أبو  وقال 
وشبهة«)5(. وَذَكر نحًوا ممّا قال اجلنيد.

وقال الّشيخ شهاب الّدين الّسهروردّي يف كتابه »عوارف املعارف«: » الّصحيح 
ما قاله الّشيخ أبو طالب«)6(. 

وسنذكـر بعد يف فصل اإلمجاع شيئا من أقوال الّصوفّيـة ومقاالهتم.

ولنرشع اآلن يف األدّلة واالعرتاضات ونبنّي الّصحيح من الّسقيم منها بحسب 
الّطاقة – إن شاء اهلل تعاىل-، ومن اهلل اإلعانـة.

اإليضاح والكشف عن وجوه األحاديث الواردة إلخ( . األعالم،83/6.
1( لفظ أ : أّما من سمع عىل حّظ نفسه يف القينات ال حظ روحه وقلبه. 

2( يف ج: أنفسهم.

3( يف الّزواجر: »وإّما عارفون«. 

4( ابن حجر الهيتمي أحمد بن محّمد بن عيل الّسعدي األنصاري، شهاب الّدين أبو العّباس)ت 

974ه(، الّزواجر عن اقتاف الكبائر، ط1، دار الفكر، 1407هـ / 1987م، 345/2.
معاملة  يف  القلوب  قوت  386هـ(،  )ت  الحاريث  عطّية  بن  عيل  بن  محّمد  امليّك  طالب  أبو   )5

املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام الّتوحيد، تحقيق عاصم إبراهيم الكيايل، ط2، دار الكتب 
العلمّية، بريوت، 1426هـ /2005م، 100/2.

6( عوارف املعارف، 7/2.
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الفصل الّثاين:

يف أدّلـة القائلني بالّتحريـم

وهي بأنواع ثالثـة:

· الّنوع األّول: الكتاب: 
وهو من آيات أربع:

- اآلية األوىل : قوله تعاىل: ﴿َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتَِك﴾)1(.

قال جماهد: »إّنه الغناء«، ورووا يف ذلك حديثا أّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إّن إبليس أّول 
من ناَح وأّول من تغنّى«)2(.

ثّم ناح«. أخرجه احلافظ  ثّم حدا  أّول من تغنّى وزمزَم  إبليس  ويف رواية: »إّن 
عىل  املرّتب  اخلطاب  بمأثور  »الفردوس«  املسّمى  كتابه  يف  شريويه  الّدين  شجاع 

كتاب »الّشهاب«)3(.

وا  َمرُّ ْغِو  بِاللَّ وا  َمرُّ َوإَِذا  وَر  الزُّ َيْشَهُدوَن  اَل  تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن  الّثانية: قوله  اآلية   -
كَِراًما﴾)4(.

قال جماهد وحمّمد بن احلنفّية: »الّزور: الغناء«)5(.

1( سورة اإلرساء، 64.

2( هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله األنصاري. قال العراقي: »مل أجد لَُه أصال من َحِديث 

َجابر َوذكره َصاحب الفردوس من َحِديث َعيّل بن أيب َطالب َومل ُيخرجُه َولَده يِف ُمْسنده«.
العراقي عبد الرحيم بن الحسني بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الّدين )ت 806هـ(، املغني عن 
حمل األسفار يف األسفار، يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار )مطبوع بهامش إحياء علوم الّدين(، 

ط1، دار ابن حزم، بريوت، 1426 هـ / 2005 م، 757/1.
509هـ(،  )ت  الهمذاين  الديلمّي  شجاع  أبو  فناخرسو،  بن  شريويه  بن  شهردار  بن  شريويه   )3

الفردوس مبأثور الخطاب، تحقيق السعيد بن بسيوين زغلول، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 
رقم)42(.  27/1 1986م،   / 1406هـ 

4( سورة الفرقان، 72.

5( ميّك بن أيب طالب َحّموش القييس القريواين املاليك أبو محّمد )ت 437هـ(، الهداية إىل بلوغ 

الّنهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، ط1، تحقيق مجموعة 
من الباحثني، كلية الرّشيعة والّدراسات اإلسالمّية، جامعة الّشارقة، 1429 هـ/2008 م، 5264/8.
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]قالوا[ )1(: »والّلغو كّل سقط من القول والفعل، فيدخل الغناء فيه«)2(.

ورووا أّن ابن عمر سمع غناء، فأرسع، فبلغ ذلك)3( رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »لقد 
أصبح ابن أّم عبد كريمـًا«. ذكره القرطبي يف تفسريه عن ابن عمر، وذكره ابن عطّية 

عن ابن مسعـود)4(.

َعْن  لُِيِضلَّ  ِديِث  احْلَ َو  َلْ ي  َيْشرَتِ َمْن  النَّاِس  تعاىل:«﴿َوِمَن  قوله  الّثالثة:  اآلية   -
احلديث:  »لْو  عنهام-:  اهلل  -ريض  مسعود  وابن  عّباس  ابن  قال  اللَِّ﴾)5(.  َسبِيِل 

الغناء«)6(.

ِديِث َتْعَجُبوَن َوَتْضَحُكوَن َواَل َتْبُكوَن  - اآلية الّرابعة: قوله تعاىل: ﴿َأَفِمْن َهَذا احْلَ
َوَأْنُتْم َساِمُدوَن﴾)7(. 

قال عكرمة: الّسمود هو الغناء بلغة محري)8(، يقال: سمَد لنا، أي غنّى لنا. 

الذّم،  معرض  يف  ذلك  ذكر  تعاىل  اهلل  أّن  اآليات  هذه  من  االستدالل  وجه 
والوصف املذموم رشعا، حمّرم فعله.

· الّنوع الّثاين: الّسّنـة: 
احتّجوا بأحاديث:

- احلديث األّول: هو ما رواه عمر بن يزيد املدائنّي، عن احلسن البرصي، عن أيب 
هريرة أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعن النّائحة واملسمعة واملغنّى له)9(.

1( ما بني عاقفتني ليس يف ب.

2( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 80/13.

3( يف ج: فأرسع يبّلغ.

4( كالهام رواه عن ابن مسعود. ابن عطية عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن األندليس املحاريب 

أبو محّمد )ت 542هـ(، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تحقيق عبد السالم عبد الشايف 
محّمد، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1422 هـ، 222/4. و الجامع ألحكام القرآن،81/13.

5( سورة لقامن، 6.

6( الجامع ألحكام القرآن،51/14.

7( سورة الّنجم، 59 - 61.

مجاهد،  تفسري  )ت 104هـ(،  الحّجاج  أبو  املخزومي  القريش  امليّك  الّتابعي  بن جرب  مجاهد   )8

تحقيق محّمد عبد السالم أبو الّنيل، ط1، دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مرص، 1410هـ / 1989 
م، ص629.

9( أخرجه ابن عدي أبو أحمد بن عدي الجرجاين )ت 365هـ(، الكامل يف ضعفاء الرجال، تحقيق 
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بن  الّدمشقي، عن حييى  بن عيّل اخلشني  ما رواه مسلمة  هو  الّثاين:  - احلديث 
احلارث)1( الّذماري، عن القاسم بن عبد الّرمحن، عن أيب أمامة قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيّل بيع املغنّيات وال رشاؤهّن وال اجللوس إليهّن -ثّم قال-: والذي نفيس 
بيده ما رفَع أحٌد عقريته بغناء إالّ ارتدَف عىل ذلك جلوس شيطان عىل عاتقه هذا، 

وشيطان عىل عاتقه هذا، حّتى يسكت« )2(.
العلمّية، بريوت، 1418ه/ 1997  عادل أحمد عبد املوجود وعيل محّمد معوض، ط1، الكتب 
ث عن  م، 6/-54 55 من طريق عمر بن يزيد قال سمعت الحسن بن أيب الحسن البرصي حدَّ
أيب هريرة قال: »لعن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص النَّاِئَحَة َواْلُمْسَتِمَعَة َواْلُمَغنَِّي َواْلُمَغنَّى لَُه. وهذا الّسند 
ضعيف من أجل عمر بن يزيد األزدي املدائني، فقد قال ابن عدي عنه: منكر الحديث عن عطاء 
وغريه. وساق له أحاديث، وقال: َوَهِذِه األََحاِديُث َعْن عطاء والحسن غري محفوظة. وقال ابن 
القيرساين أبو الفضل محّمد بن طاهر عن هذا الحديث: »َرَواُه بن يِزيد املدائني: َعن اْلحسن بن 
أيب اْلحسن، َعن أيب ُهَرْيرَة. َوُعَمر َهَذا ُمنكر الَحِديث، َواْلحسن مل يسمع من أيب ُهَرْيرَة«. انظر: 
الرياض، 1416هـ/ 1996م،  السلف،  الفريوايئ، ط1، دار  الرحمن  الحّفاظ، تحقيق عبد  ذخرية 
1940/4 رقم)4449(. والّذهبي، ميزان االعتدال، تحقيق عيل محّمد البجاوي، ط1، دار املعرفة 
مؤسسة  ط3،  امليزان،  لسان  حجر،  وابن   .231/3 1963م،  1382هـ/  بريوت،  والّنرش،  للّطباعة 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1406 ه/ 1986م، 340/4.
1( يف أ: يحيى بن املحدث، والّصحيح يحيى بن الحارث الّذمارى الّشامي، كذا ترجمه البخاري 

يف التاريخ الكبري، 267/8. وترجمه ابن أيب حاتم الرازي فقال: يحيى بن الحارث الذمارى املقرئ 
الغساين، قال سألت أب عن يحيى بن الحارث الّذمارى فقال: ثقة كان عاملا بالقراءة يف دهره 

بدمشق مات وهو ابن تسعني سنة، سنة خمس وأربعني ومائة، 9/-135 136.
2( الّطرباين، املعجم الكبري، رقم)7749( من طريق الوليد بن الوليد -وهو العنيس الدمشقي- عن 

عبد الّرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم، به. والوليد بن 
بن  »الوليد  نعيم:  أبو  وقال   .228/6 امليزان،  لسان  الّدارقطني.  قال  الحديث كام  منكر  الوليد 

الوليد العنيس روى عن محّمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان موضوعات«.
ورواية مسلمة بن عيل الخشني الّدمشقي عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أيب أمامة – كام يف منت هذا الكتاب-، أخرجها ابن عدي يف الكامل، 14/8، ويف سندها 
مسلمة بن عيل أبو سعيد الخشني الّشامي، قال يحيى بن معني: »ليس بشء«، وقال البخاري: 
أحاديث –ومنها  ابن عدي ملسلمة  الحديث«. وذكر  الّنسايئ: »متوك  الحديث«، وقال  »منكر 
حديث املغّنيات- وقال: وهذه األحاديث، َعن َيْحيى ْبن الحارث، َوهو الذماري بهذا اإلسناد، والَ 

أعلم له، َعن َيْحيى غري مسلمة. الكامل يف ضعفاء الرجال، 8 /-12 14.
َبْيُعُه، رقم)2168( بسنده عن أيب  َيِحلُّ  َما اَل  ورواه ابن ماجه يف سننه، أبواب الكفارات، باب 
أمامة، قال شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل السنن: »إسناده ضعيف جًدا مسلسل بالضعفاء، 
اإلفريقي -وهو  الله  ُعبيد  الكناين- ضعيف، وكذا شيُخه  يزيد  ُمَطِرح بن  امُلهلَّب -واسمه  فأبو 
ابن زَْحر-، ضعيف أيًضا، ثم هو مل يسمع من أيب أمامة بينهام يف هذا الحديث اثنان هام عيل 
بن يزيد األلهاين -وهو ضعيف- والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. قال: فقد أخرجه الروياين 
يف »مسنده« )1196( من. طريق إسامعيل بن عياش، والطرباين يف »الكبري« )7805( من طريق 
سفيان بن عيينة، كالهام عن مطرح بن يزيد أيب املهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن عيل بن 

يزيد األلهاين، عن القاسم، عن أيب أمامة.
وأخرجه الّتمذي يف »الجامع الكبري« )1328( و )3472(، ويف »العلل الكبري« 1/ 511 - 512 عن 
قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مرض، عن عبيد الله بن زَْحر، عن عيل بن يزيد األلهاين، عن القاسم 
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 وقد رويناه يف معجم الطرباين الكبري)1( يف ترمجة ُصَدّي، وهو أبو أمامة الباهيل 
-ريض اهلل عنه-.

- احلديث الثالث: ما رواه عبد الّرزاق بن مهام الّصنعاين، عن حييى بن العالء، 
بن  امللك، عن صفوان  يزيد بن عبد  عن برش بن نمري، عن مكحول قال: حّدثني 
نبّي اهلل كتب  يا  قّرة فقال:  إذ جاءه عمرو بن  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص  أمّية قال: كنّا جلوسا عند 
عيّل الّشقوُة ! وال أراين ُأرزق إاّل من ُديّف بكّفي، فتأذن يل يف الغناء من غري فاحشة ؟ 
فقال: »ال إْذَن لَك وال كرامَة«، وذكر حديثا طويال، وروينا هذا احلديث يف معجم 

الّطرباين الكبري)2(.

القلب«.  يف  النّفاق  ُينبت  »الغناُء  قال:  أّنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ُروي  ما  الّرابع:  احلديث   -
أخرجه أبو داود والبيهقي يف سننهمـا)3(.

بن عبد الرحمن، عن أيب أمامة.
وهو يف »مسند أحمد« )22169( من طريق خالد الصفار، و)22280( من طريق بكر بن مرض، 
كالهام عن عبيد الله بن زحر، عن عيل بن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة. قال: ويف الباب عن 
غري واحد من الّصحابة وُكلها ضعيفة”. وانظر: الهيثمي عيل بن أيب بكر بن سليامن الهيثمي أبو 
القديس،  الّدين  الفوائد، تحقيق حسام  الزوائد ومنبع  الّدين )ت 807هـ(، مجمع  الحسن نور 

مكتبة القديس، القاهرة، 1414هـ/ 1994م، 122/8.
1( يف ب وج: يف الكربى.

كتاب  الّسنن،  ماجه،  وابن   )3637( رقم  له  الّشاميني،  ومسند   ،)7342( رقم  الكبري،  املعجم   )2

)1448(. جميعهم من  األعرايب، 712/2 رقم  ابن  املخّنثني، رقم)2613(، ومعجم  باب  الحدود، 
الرزاق بن هامم الصنعاين عن يحيى بن العالء عن برش بن نري. طريق عبد 

ويف هذا اإلسناد: برش بن نري القشريى البرصي تركه يحيى القّطان. وقال ابن معني: ليس بثقة. 
وقال أحمد بن حنبل: ترك الّناس حديثه. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه ال يتابع عليه. وقال 

مضطرب. البخاري: 
وفيه أيضا: يحيى بن العالء البجىل الرازي، أبو عمرو. قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وضعفه ابن 
وقال  الحديث.  يضع  كّذاب  حنبل:  بن  أحمد  وقال  متوك.  الّدارقطني:  وقال  معني، وجامعة. 
الّذهبي بعد أن ساق الحديث: »وبرش هالك. فلعّل الحديث من وضعه. ميزان االعتدال، 326/1.

3( أخرجه أبو داود، السنن، كتاب األدب، باب كراهية الغناء والزَّْمر، رقم)4927(.

وأخرجه البيهقي، السنن الكربى، كتاب الّشهادات، َباُب: الرَُّجُل ُيَغنِّي َفَيتَِّخُذ اْلِغَناَء َصَناَعًة ُيْؤىَت 
َعَلْيِه، َوَيأيِْت لَُه، َوَيُكوُن َمْنُسوًبا إِلَْيِه، َمْشُهورًا ِبِه َمْعُروًفا، أَِو اْلَمْرأَُة. رقم )21008(. من طريق 
سالم بن مسكني، عن شيخ عن أيب وائل شقيق بن سلمة. والسند ضعيف لجهالة الّشيخ الراوي 

عن أيب وائل.
واآلثار،  السنن  معرفة  ويف  و)21007(،  برقم)21006(  الكربى  يف  أيضا  البيهقي  وأخرجه 
رقم)20158(، ويف الّسنن الّصغرى رقم )3361(. وأخرجه املروزي يف »تعظيم قدر الّصالة« رقم 
)680(. وابن بّطة يف اإلبانة، رقم)945( و)947(. جميعهم موقوفا عىل ابن مسعود. وصّححه 
ابن قيم الجوزّية من قول ابن مسعود. إغاثة الّلهفان من مصائد الشيطان، تحقيق محّمد حامد 
الفقي، ط2، دار املعرفة، بريوت، 1395 ه / 1975 م، 248/1. فقال: »مداره عىل هذا الّشيخ 
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عن  عطاء  عن  ليىل  أيب  بن  الّرمحن  عبد  بن  حمّمد  رواه  ما  اخلامس:  احلديث   -
فيه: »وهنيُت عن  الّرمحن بن عوف فذكر حديثا  بيد عبد  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص أخذ  أّن  جابر: 
صوتني أمحقنْي فاجرين: صوٍت عند مصيبٍة، وصوٍت عند نَغمِة لعٍب ولٍو، ومزامري 

الّشيطان«. أصله عند الرّتمذي )1(. 

املجهول ويف رفعه نظر واملوقوف أصح«.
ُيْنِبُت  َقاَل: »اْلِغَناُء  النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ  َمْسُعوٍد،  اْبُن  ابن قدامة يف املغني،156/10: »َوَرَوى   وقال 

َمْسُعوٍد«. اْبِن  َقْوِل  ِمْن  أَنَُّه  حُّ  َوالصَّ اْلَقْلِب«.  يِف  النَِّفاَق 
الرّزاق، املصّنف، رقم)19737( وابن أيب شيبة، املصّنف، رقم)21138(، من قول  وأخرجه عبد 

الّنخعي. إبراهيم 
وأخرجه املروزي يف تعظيم قدر الّصالة رقم)691( من قول عامر الّشعبي.

وأخرجه اإلمام أحمد يف العلل ومعرفة الرجال )رواية ابنه عبد الله(، تحقيق ويّص الله بن محّمد 
عّباس، ط2، دار الخاين، الرياض، 1422 هـ / 2012 م، 76/2، وأبو بكر الخاّلل، يف األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، باب ذكر الغناء وإنكاره، ص65، من قول أحمد بن حنبل، ولفظه: »َسأَْلُت 

ْرع«. أيَِب َعِن اْلِغَناِء َفَقاَل َقاَل َعْبُد اللَِّه اْلِغَناُء ُيْنِبُت النَِّفاَق يِف اْلَقْلِب َكاَم ُيْنِبُت املَاء البقل َوالزَّ
املتناهية،  العلل  الجوزي،  ابن  طريقه  ومن   ،457/5 الّضعفاء،  يف  الكامل  عدي،  ابن  وأخرجه 
300/2، من طريق عبد الرحمن ْبِن َعْبِد اللَِّه العمري َعْن أَِبيِه َعْن َسِعيِد ْبِن أيَِب َسِعيٍد َعْن أيَِب 

اْلَقْلِب”. النَِّفاَق يِف  ُيْنِبُت  اْلِغَناُء  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: “إن  َقاَل رَُسوِل  َقاَل:  ُهَرْيرََة 
َقاَل اْلُمَؤلُِّف )أبو الفرج ابن الجوزي(: »َهَذا َحِديٌث ال يصّح«.

ٍء َوَقاَل الّنسايئ  قال أَْحَمد: »ال يساوي حديث َعْبد الرَّْحَمن شيًئا حرقناه َوَقاَل َيْحَيى لَْيَس ِبَشْ
متوك«. والّدارقطني 

اْلَميِِّت،  َعىَل  الُبَكاِء  يِف  الرُّْخَصِة  يِف  َجاَء  َما  َباُب  الجنائز،  أبواب  الّسنن،  الّتمذي،  أخرجه   )1

املّيت،  عىل  البكاء  يف  رّخص  َمن  باب  الجنائز،  كتاب  املصّنف،  شيبة،  أيب  وابن   ،)1005( رقم 
رقم)12124(، وعبد بن حميد، املنتخب من مسند عبد بن حميد رقم)1004(، والبيهقي، السنن 
الكربى، كتاب الجنائر، َباُب َما َجاَء يِف الرُّْخَصِة يِف الُبَكاِء َعىَل اْلَمّيت، رقم)7151(، ويف شعب 
كتاب  الّسنة،  والبغوي، رشح  رقم)755((  أيضا  له  اآلداب،  ويف   ،)9685( رقم  أيضا،  له  اإلميان 
ْمِع، رقم)1530( جميعهم من طرق  َص ِفيِه ِمْن إِرَْساِل الدَّ الجنائز، باب اْلُبَكاِء َعىَل اْلَميِِّت َوَما ُرخِّ
عن محّمد بن عبد الرحمن بن أيب ليىل عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد الله األنصاري.

رقم   293/4 اآلثار،  معاين  رشح  والّطحاوي،   110/1 الكربى،  الّطبقات  يف  سعد،  ابن  وأخرجه 
)6975(، وأبو بكر اآلجري، تحريم الرّند والّشطرنج واملالهي، ص201-202 رقم)64(، والبيهقي، 
شعب اإلميان، رقم )9684( والبزار يف مسنده البحر الّزخار، رقم)1001(، والحاكم يف مستدركه 
عىل الّصحيحني، كتاب معرفة الّصحابة، باب ذكر رساري رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فأّولهن مارية القبطية 

أّم إبراهيم، رقم)6825( وحذفه الّذهبي من الّتلخيص. 
جميعهم أخرجوه من طرق عن محّمد بن عبد الرحمن بن أيب ليىل عن عطاء عن جابر بن عبد 

الله عن عبد الرحمن بن عوف.
قلت: إسناده ضعيف من أجل ابن أيب ليىل، وهو محّمد بن عبد الرَّْحَمن بن أيب ليىل اأْلْنَصاِرّي 
اْلُكوَفة  أهل  َعنُه  روى  َوالشْعِبّي  َعطاء  َعن  يروي  حّبان:  ابن  قال  الرَّْحَمن:  عبد  أَُبو  اْلَفِقيه 
ء عىل  ْ والعراقيون َماَت سنة 148ه، َكاَن رَِديء اْلِحْفظ، كثري اْلَوهم، َفاحش اْلَخَطأ، يروي الشَّ
ِرَواَيته َفاْستحقَّ الّتْك، َتركه أَْحمد بن حنبل  اْلَمَناِكري يِف  م، َويحّدث عىل الحسبان، َفكرث  التََّوهُّ

َويحيى بن مِعني.
وقال شيخ ابن حّبان يف الخرب محّمد بن إسحاق الّسعدي: »لو مل يرو ابن ابن أيب ليىل غري]هذا[ 
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ورواه القشريي من طريق حمّمد بن يونس الكديمي)1(.)2(

الحديث لكان يستحّق أن يتك حديثه«.
ويف تهذيب الّتهذيب: كان يحيى بن سعيد يضّعفه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان سّيئ 
الحفظ مضطرب الحديث كان فقه بن أيب ليىل أحّب إلينا من حديثه. وقال مرّة: ابن أيب ليىل 

ضعيف ويف عطاء أكرث خطأ. وقال أبو داود الطياليس عن شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا.
وساق الهيثمي الحديث وقال: »َوِفيِه محّمد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن أيَِب لَْيىَل، َوِفيِه َكاَلٌم.

وعن االختالف يف جعله تارة من مسند جابر وأخرى من مسند عبد الرحمن بن عوف قال ابن 
حجر يف املطالب العالية: ابن أب ليىل سّيئ الحفظ، واالضطراب فيه منه، و الله أعلم .

انظر: محّمد بن حّبان بن أحمد، التميمي أبو حاتم الُبستي )ت 354هـ(، كتاب املجروحني من 
املحّدثني والضعفاء واملتوكني، تحقيق محمود إبراهيم زايد، ط1، دار الوعي، حلب، 1396ه، 
بزوائد  العالية  واملطالب   .)4047( رقم   17/3 الفوائد،  ومنبع  الزوائد  ومجمع   .244-243/2
رثي،  املسانيد الّثامنية، تحقيق مجموعة من الباحثني، تنسيق سعد بن نارص بن عبد العزيز الشَّ

ط1، دار العاصمة للّنرش والّتوزيع، دار الغيث للنرش والّتوزيع، 1419هـ/ 1998م، 360/5
1( يف أ و ب: الكرميي، وهو خطأ.

من  الثاين  الجزء  يف  الّشافعي)ت354ه(،  إبراهيم  بن  الله  عبد  بن  محّمد  بكر  أبو  أخرجه   )2

األسانيد الرباعّيات، تخريج الّدارقطني من حديث أيب بكر الّشافعي، نسخة مصورة عن مخطوط 
املدرسة العامرية بالّظاهرية 85 مجموع رقم3821 ورقة 23 ب. قال: حّدثنا محّمد بن يونس 
حّدثنا الّضحاك بن مخلد، حّدثنا شبيب بن برش، حّدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْنَيا َواآلِخرَِة َصْوُت ِمزَْماٍر ِعْنَد ِنْعَمٍة َوَصْوُت رَنٍَّة ِعْنَد ُمِصيَبٍة«. »َصْوَتاِن َمْلُعوَناِن يِف الدُّ
وفيه: محّمد بن يونس بن موىس أبو العباس الكدميي البرصي الكدميي )تـ 286ه(، اتهم بوضع 
الحديث، وبرسقته، وادعى رؤية قوم مل يرهم، ورواية عن قوم ال ُيعرفون، وترك عاّمة مشايخنا 

الرواية عنه، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 445/3، وابن عدي، الكامل،553/7.
ويف ميزان االعتدال، 74/4-76 قال ابن حبان: لعّله قد وضع أكرث من ألف حديث. وقال أبو عبيد 

اآلجري: رأيت أبا داود يطلق يف الكدميي الكذب، وكذا كّذبه موىس بن هارون، والقاسم املطرز.
وأما إسامعيل الخطبي فقال بجهل: كان ثقة، ما رأيت خلقا أكرث من مجلسه. سئل عنه الّدارقطني 

فقال: يتهم بوضع الحديث وما أحسن فيه القول إاّل َمن مل يخرب حاله”.
ثنا  َعاِصٍم،  أَُبو  ثنا   ، َعيِلٍّ ْبُن  َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ قال:  األستار،  البزار يف كشف  قريب،  بسند  وأخرجه 
، َقاَل: َسِمْعُت أََنَس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: َقاَل رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص )فذكره(. َقاَل  َشِبيُب ْبُن ِبرْشٍ اْلَبَجيِلُّ
بن سليامن  بكر  أيب  بن  الّدين عيل  نور  الهيثمي  اإلِْسَناِد”.  ِبَهَذا  إاِل  أََنٍس  َعْن  َنْعَلُمُه  ال  اْلَبزَّاُر: 
الهيثمي )ت 807 هـ(، كشف األستار عن زوائد البزار، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط1، 

رقم)795(.   377/1 1979م،  1399هـ/  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة 
قلت: إسناده ضعيف، شبيب بن برش البجيّل أبو برش الحلبي الكويف، روى عن أنس وعكرمة. 

قال الّدوري عن ابن معني: ثقة، قال: ومل يرو عنه غري أيب عاصم) الّضحاك بن مخلد(. الّدوري 
تاريخ ابن معني، 85/4 و180.

وقال أبو حاتم: »لنّي الحديث، حديثه حديث الّشيوخ«. الجرح والتعديل، 357/4.
وذكره ابن حّبان يف ثقات التابعني وقال: »يخطئ كثريا«. الثقات، 359/4.

وقال الّذهبي: »قال أبو حاتم وغريه: لنّي الحديث«. ميزان االعتدال، 262/2.
َثنا  َثَنا ابن َياِسنَي، َحدَّ وروي الحديث عن ابن عّباس، أخرجه ابن عدي يف الكامل،300/7-301، قال: َحدَّ

َثنا ميمون عن ْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، )فذكره(. َثنا محّمد بن زياد، َحدَّ محّمد ْبُن ُمَعاِوَيَة، َحدَّ
وفيه: محّمد بن زياد اليشكرى امليموىن الّطّحان. يروى عن ميمون ابن مهران. 

قال أحمد: كذاب أعور، يضع الحديث. وعن ابن معني: كّذاب. وقال ابن املدينى: »رميت مبا 
كتبت عنه، وضعفه جّدا. وقال أبو زرعة: كان يكذب. وقال الّدارقطني: كّذاب«. ميزان االعتدال، 
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وذكر القاسم بن أصبغ من حديث معاوية أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن تسع وذكر منهّن 
الغناء والنّْوح. رواه أبو نعيم من حديث ابن عمـر)1(.

حّدثنا  عاّمر:  بن  هشام  قال  صحيحه:  يف  البخاري  قال  الّسادس:  احلديث   -
-واهلل  األشعرّي:  مالك  أيب  أو  عامر  أيب  عن  احلديَث  وساق  خالد)2(،  بن  صدقة 
ما كذبني-، سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » َليكونّن من أّمتي قوم يستحّلون احِلَر واحلَرير 

واخلمر واملعازف«)3(. 

.553 - 552/3
1( أخرجه البخاري، التاريخ الكبري،81/5، والطرباين، املعجم الكبري، 373/19 رقم)876(، واملعجم 

من  رقم)16935(  )ط/الرسالة(  املسند  أحمد،  اإلمام  بعضه  وأخرج   ،265/6 أيضا،  له  األوسط 
طريق َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر اْلَبْهرَايِنِّ َعْن أب حريز أو حريز موىل معاوية.

قلت: هذا إسناد ضعيف، فيه البهراين عبد الله بن دينار األسدي أبو محّمد الحميص الشامي، 
قال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوى، منكر الحديث. الجرح والتعديل، 47/5.

قال ابن معني: شامي ضعيف، ما سمعنا أحدا يروى عنه غري إسامعيل بن عياش. تاريخ يحيى 
بن معني) رواية الّدوري(، 447/4 وتهذيب الّتهذيب، 178/5.

وقال ابن عدي: ُيتأىّن يف حديثه. الكامل يف الّضعفاء،392/5.
وقال الحاكم أبو عبد الله عن أيب عيل الحافظ هو عندي ثقة، وقال الدارقطني ضعيف ال يعترب 
به، وقال أبو زرعة شيخ، رمبا أنكر، وقال األزدي: ليس بالقوي وال يشبه حديثه حديث الّناس. 

تهذيب الّتهذيب، 178/5.
وقال ابن حجر: ضعيف. تقريب الّتهذيب، 490/1.

وفيه أيضا: حريز أو أبو حريز.
قال الذهبي: ال يعرف إال برواية عبد الله بن دينار البهراىن عنه. ميزان االعتدال، 476/1.

وقال الّدارقطني: أبو حريز موىل معاوية مجهول. تهذيب الّتهذيب، 210/2.
وأخرج بعضه ابن ماجه، السنن، كتاب الجنائز، باب النهي عن النياحة، رقم )1580( مخترصا.

وأخرجه البخاري، التاريخ الكبري، 234/7 والطرباين، املعجم الكبري، 373/19 رقم )877(، والّدواليب، 
الكنى واألسامء، 801/2.

وأخرجه الطرباين، املعجم الكبري، 373/19 رقم)878( من طريقي يحيى بن صالح الوّحايض وأيب 
العالء عبد الرحمن بن العالء حدثنا محّمد بن مهاجر عن كيسان موىل معاوية .

 وأخرجه ابن حزم عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري أبو محّمد )ت 
456هـ(، املحىّل باآلثار، ط/ دار الفكر، بريوت، ]دت[، 561/7 من طريق قاسم بن أَْصَبغ بسنده 

عن عبد الرحمن بن العالء عن محّمد بن املهاجر عن كيسان موىل معاوية عن معاوية.
ابن  قلت: وهذا أيضا إسناد ضعيف، فكيسان موىل معاوية مجهول، وال يدرى َمن هو؟ قاله 
حزم يف املحىّل، 561/7، ويف رسالته يف الّسامع) رسائل ابن حزم(، 434/1. وقال: »وفيه الّنهي عن 
الّشعر وهم يبيحونه«. وقال األرنؤوط يف تحقيق مسند أحمد،132/28: »ومحّمد بن مهاجر تويف 

سنة 170هـ، وال ميكن أن يكون قد أدرك كيسان موىل معاوية«.
وليس الحديث- فيام راجعنا- يف كتب أيب نعيم وال هو من رواية ابن عمر.

2( يف ج: كتب: حا وترك بياضا.

3( أخرجه البخاري يف صحيحه معّلقا، كتاب األرشبة، باب ما جاء فيمن يستحّل الخمر ويسّميه 

بغري اسمه، وقال هشام بن عاّمر: حّدثنا صدقة بن خالد وساق الحديَث عن أيب عامر أو أيب 
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مالك األشعري )فذكره(، وجعل له محّمد فؤاد عبد الباقي رقم )5590(، وبذلك فصله عن ترجمة 
الباب وجعله حديثا له.

قلت: اختلفوا يف هذا الحديث، فضّعفه ابن حزم وأعّله بثالث:
األوىل: باالنقطاع إذ مل يورده البخاري مسندا وإّنا قال فيه: قال هشام بن عاّمر. قال أبو محّمد 

ابن حزم: »َوَهَذا ُمْنَقِطٌع لَْم َيتَِّصْل َما َبنْيَ اْلُبَخاِريِّ َوَصَدَقَة ْبِن َخالٍِد«.
والّثانية: أعّله أيضا باضطراب الّراوي فيه، وعدم ضبطه لحديثه ضبطا تاّما إذ هو ُيسنده إىل أيب 
عامر أو أيب مالك عىل الّشّك، ومن مذهب ابن حزم أّنه ال يقبل حديث َمن ذكر بالّصحبة حّتى 

ُيسّمى وُيعرف فضلُه حَذرًا من الكذب عليه ملسو هيلع هللا ىلص. اإلحكام يف أصول األحكام، 211/2.
والّثالثة: بجهالة الّراوي ألّن أبا عامر هذا ال ُيدرى من هو؟ وتبعا لذلك رّصح بضعفه وجزم بأّنه 
ال يصّح يف هذا الباب يشء أبًدا. املحىّل باآلثار، 565/7، ورسالته يف الّسامع )ضمن رسائل ابن 

حزم(، 434/1.
وأجيب عن االنقطاع بأّن الحديث ورد موصوال من طرق عن هشام بن عاّمر يف غري الّصحيح، 
فقد أخرجه اإلسامعييل يف مستخرجه عىل الّصحيح، قال: أخربين الحسن )هو ابن سفيان(، حّدثنا 
هشام بن عاّمر بإسناده ومتنه. ابن قّيم الجوزية محّمد بن أيب بكر بن أّيوب الزَّرعي )751ه(، 
َتْهِذْيُب ُسَنِن أيَِب َداوَد َوإيضاِح ُمشِكالِتِه، تحقيق إسامعيل بن غازي مرحبا،ط1، مكتبة املعارف، 

الرياض، 1428ه/ 2007م، 1802/5. 
ومن طريق هشام أخرجه ابن حّبان يف صحيحه، رقم )6754(، قال: أخربنا الحسني بن عبد الله 
القطان قال : حدثنا هشام بن عاّمر قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثنا 
عطية بن قيس قال: حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا أبو عامر و أبو مالك األشعريان 

سمعا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
َثَنا ُموىَس ْبُن َسْهٍل اْلَجْويِنُّ  ومن طريقه أخرجه الّطرباين يف الكبري، 282/3 رقم)3417( قال: َحدَّ
اْبُن َجاِبٍر)هو عبد الرحمن بن يزيد بن  ْبُن َخالٍِد، ثنا  ٍر، ثنا َصَدَقُة  ْبُن َعامَّ ، ثنا ِهَشاُم  اْلَبرْصِيُّ
َثِني أَُبو َعاِمٍر أَْو  ، ثنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َغْنٍم، َحدَّ جابر األزدي أبو عتبة(، ثنا َعِطيَُّة ْبُن َقْيٍس اْلِكاَليِبُّ
ِتي أَْقَواٌم  أَُبو َمالٍِك اأْلَْشَعِريُّ - َواللِه َما َكَذَبِني - أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »لََيُكوَننَّ يِف أُمَّ

َواْلَمَعازَِف..)الحديث(«. َواْلَخْمَر  اْلَحِريَر  َيْسَتِحلُّوَن 
َثَنا محّمد  ومن طريقه أيضا أخرجه الطرباين ثانية يف مسند الّشاميني،334/1 رقم)588( قال: َحدَّ
ٍر، حّدثنا َصَدَقُة ْبُن َخالٍِد، حّدثنا اْبُن  ، حّدثنا ِهَشاُم ْبُن َعامَّ َمْشِقيُّ َمِد الدِّ ْبُن َيِزيَد ْبِن َعْبِد الصَّ
أَُبو  أَْو  َعاِمٍر  أَُبو  َثِني  َغْنٍم، َحدَّ ْبُن  الرَّْحَمِن  َعْبُد  َثِني  ، َحدَّ اْلِكاَليِبُّ َقْيٍس  ْبُن  َثِني َعِطيَُّة  َجاِبٍر، َحدَّ

َمالٍِك، َواللَِّه َما َكَذَبِني أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: )فذكره(” 
وصّح من غري طريق هشام بن عاّمر، فقد أخرجه اإلسامعييل يف الّصحيح قال: حّدثنا الحسن 
حّدثنا َعبد الرََّحمن بن إِبرَاِهيم-هو دحيم- َحّدثنا ِبرْش)بن بكر الّتنييس( حّدثنا اِبن جاِبر عن 
عطّية بن قيس قال: َقاَم َرِبيَعة اْلُجريَِشّ يِف النَّاس، َفَذَكَر َحِديًثا ِفيِه ُطول َقاَل: َفإَِذا َعْبد الرَّْحَمن 
أُْخَرى:  مَيِيًنا  َواَللَّه  اأْلَْشَعِرّي،  َمالِك  أَُبو  أَْو  َعاِمر  أَُبو  َثِني  َحدَّ َعَلْيَها،  َحَلْفت  مَيِيًنا  َفَقاَل:  َغْنم،  ْبن 
ِتي َقْوم َيْسَتِحلُّوَن اْلَخْمر.. )الحديث(. َثِني أَنَُّه َسِمَع رَُسول الّله ي ملسو هيلع هللا ىلص يُقول:” لََيُكوَنّن يِف أُمَّ َحدَّ
َثِني َحاِتم  ُمَعاِوَية ْبن َصالِح َحدَّ أَْخرَبيَِن  َقاَل  اْلُحَباب  َزْيد ْبن  َثَنا  أيَِب َشْيَبة َحدَّ َوَرَواُه ُعْثاَمن ْبن 
ْبن ُحَرْيث َعْن َمالِك ْبن أيَِب َمْرَيم َقاَل: »َتَذاَكرَْنا الّطاَلء َفَدَخَل َعَلْيَنا َعْبد الرَّْحَمن ْبن َغْنم َفَقاَل: 
َثِني أَُبو َمالِك اأْلَْشَعِرّي أَنَُّه َسِمَع رَُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص - َفَذَكَر اْلَحِديث ِبَلْفِظِه«. ابن أيب شيبة،  َحدَّ

املصنف، رقم )23758(.
ومن طريق عثامن بن أيب شيبة، أخرجه ابن حّبان يف صحيحه، كتاب التاريخ، باب ِذْكُر اْلَخرَبِ 

ِة، رقم)6758(. اْلُمْدِحِض َقْوَل َمْن َنَفى َكْوَن اْلَمْسِخ يِف َهِذِه اأْلُمَّ
وإسناد ابن أيب شيبة ضعيف، فاملك بن أيب مريم مل يرو عنه غري حاتم بن حريث، ومل يوثقه غري 

املؤلف، وقال ابن حزم: ال يدرى من هو، وقال الذهبي يف امليزان،428/3:” ال يعرف”.
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قال القرطبي: »املعازف الغناء«، قاله اجلوهري )1(.

َعْبُد  َثَنا  َحدَّ قال:  رقم)4041(،   ، اْلَخزِّ ِف  َجاَء  َما  باب  الّلباس،  كتاب  الّسنن،  أبوداود،  وأخرجه 
َثَنا َعِطيَُّة ْبُن َقْيٍس  َثَنا ِبرْشُ ْبُن َبْكٍر َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر َحدَّ اِب ْبُن َنْجَدَة َحدَّ اْلَوهَّ
َثِنى أَُبو َعاِمٍر أَْو أَُبو َمالٍِك - َواللَِّه مَيِنٌي أُْخَرى  َقاَل َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َغْنٍم األَْشَعِرىَّ َقاَل َحدَّ
ِتى أَْقَواٌم َيْسَتِحلُّوَن اْلَخزَّ َواْلَحِريَر«.  َما َكَذَبِنى- أَنَُّه َسِمَع رَُسوَل اللَِّه -ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »لََيُكوَننَّ ِمْن أُمَّ

وليس فيه ذكر املعازف.
وماّم رّدت به دعوى االنقطاع عند ابن حزم أّن أبا ذر الهروي أسنده عن شيوخه فقال: »قال 
البخاري: حّدثنا الحسني بن إدريس حّدثنا هشام بن عاّمر)...( قال: فعىل هذا يكون الحديث 

صحيحا عىل رشط البخاري«.
قال ابن حجر يف الفتح 62/10 : »وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأّمل، وذلك أّن القائل 
»حّدثنا الحسني بن إدريس« هو العّباس بن الفضل شيخ أيب ذر ال البخاري )...( وما وقع يف رواية 
أيب ذر من الفائدة أّنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غري طريق البخاري إىل هشام، 
عىل عادة الحّفاظ إذا وقع لهم الحديث عاليا عن الّطريق التي يف الكتاب املروّي لهم يوردونها 
عالية عقب الّرواية الّنازلة، وكذلك إذا وقع يف بعض أسانيد الكتاب املروّي خلل ما من انقطاع أو 
غريه وكان عندهم من وجه آخر ساملا أوردوه، فجرى أبو ذر عىل هذه الطريقة، فروى الحديث 
عن شيوخه الثالثة عن الفربري عن البخاري قال: »وقال هشام بن عامر« وملا فرغ من سياقه 
قال أبو ذر: »حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النرضوي حدثنا الحسني بن إدريس حدثنا 

هشام بن عاّمر به«. وبذلك يبقى سند البخاري يف هذا الحديث عىل صورة االنقطاع.
وأجيب عن إخراج البخاري لهذا الحديث تعليقا عن هشام بن عاّمر بأّن أبا عبد الله قد لقي 
هشام بن عاّمر وسمع منه - وهذا ثابت رصيح يف مناسبتني يف الصحيح يف كتاب البيوع، باب من 
أنظر معرسا برقم)2078( ويف كتاب فضائل الّصحابة، باب لو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر 
اَمع  خليال رقم)3661(- َفإَِذا َرَوى َعْنُه ُمَعْنعًنا ُحِمَل َعىَل ااِلتَِّصال اِتَِّفاًقا لُِحُصوِل اْلُمَعارَصَة َوالسَّ
َفإَِذا َقاَل »َقاَل ِهَشام« لَْم َيُكْن َفرْق َبْينه َوَبنْي َقْوله »َعْن ِهَشام« أَْصاًل . قاله ابن قيم الجوزّية 

يف تهذيب سنن أيب داود، 1801/5.
 وأجاب ابن حجر -عىل مسألة األحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائال: قال فالن، بأّن-: 

الذي يورده البخاري من ذلك عىل أنحاء: 
منها ما يرّصح فيه بالّسامع عن ذلك الّشيخ بعينه إّما يف نفس الّصحيح وإّما خارجه.

والّسبب يف األّول إّما أن يكون أعاده يف عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فترّصف فيه حّتى ال 
يعيده عىل صورة واحدة يف مكانني. 

ويف الّثاين أن ال يكون عىل رشطه إّما لقصور يف بعض رّواته وإّما لكونه موقوفا، ومنها ما يورده 
بواسطة عن ذلك الّشيخ والّسبب فيه كاألّول، لكّنه يف غالِِب هذا ال يكون مكرثا عن ذلك الّشيخ، 
ومنها ما ال يورده يف مكان آخر من الّصحيح مثل حديث الباب، فهذا ماّم كان أشكل أمره عيّل، 
والذي يظهر يل اآلن أّنه لقصور يف سياقه، وهو هنا ترّدد هشام يف اسم الّصحايب. فتح الباري، 

.63 - 62/10
فبان بهذا الّتتبع ملسلك اإلمام البخاري أّنه إّنا أخرجه تعليقا لقصور يف سياقه، وهو ترّدد هشام 
يف اسم الّصحايّب، وكأّنه مل يقبل بقولهم: الّشك يف اسم الّصحايب ال يرّض، لتعّلق األمر عنده بحفظ 
الراوي وضبطه -أي برشطه يف الّرواة- ال بشخص الّصحايب، وهو ما يستقيم مع إشارة ابن حجر 
إىل أّن قصور الّشيخ الّراوي جعل البخاري ال يكون مكرثا عن ذلك الّشيخ، وقد بّينا فيام سلف 
اقتصار البخاري عىل إخراج حديثني فقط عن هشام بن عاّمر، فيكون إّنا أخرجه تعليقا توجيها 

لألنظار إىل هذا امللمح. وسيأيت يف الّصفحات القادمة تعقيب من األدفوي عىل هذا الحديث.
1( كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص33
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- احلديث الّسابع: ما رواه الرّتمذي فقال: حّدثنا قتيبة، حّدثنا بكر بن مرض، عن 
عبيد اهلل بن َزْحٍر، عن عيل بن يزيد، عن القاسم بن عبد الّرمحن، عن أيب أمامة، أّن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال َتبيعوا املغنّيات، وال تشرتوهّن، وال تعّلموهّن، وال خرَي يف 
ي  تارة فيهّن، وثمنهّن حراٌم، ويف مْثَل هذا نزلْت هذه اآليـة ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِ

ِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اللَِّ﴾)1(. َو احْلَ َلْ

بن اخلّطاب، وروينا هذا احلديث يف معجم  الباب عن عمر  الرّتمذي ويف  قال 
يزيد، عن  بن  اهلل بن زحر، عن عيّل  كّلها عن عبيد  الكبري من عّدة طرق  الّطرباين 

القاسـم)2(.
1( الّتمذي، الّسنن، كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع املغنيات، رقم)1282( قال أبو عيىس 

حديث أيب أمامة إّنا نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكّلم بعض أهل العلم يف عيل بن يزيد 
وضّعفه وهو شامّي.

 وأخرجه أيضا يف كتاب تفسري القرآن، باب: ومن سورة لقامن، رقم)3195( وقال: هذا حديث 
يزيد يضّعف يف  بن  ثقة، وعيل  والقاسم  أمامة،  أيب  القاسم عن  يروى من حديث  إّنا  غريب 

القاسم ثقة، وعيّل بن يزيد يضّعف”. الحديث، قال: »سمعت محّمدا يقول: 
َثَنا أَْحَمُد ْبُن رِْشِديَن، ثنا َسِعيُد ْبُن أيَِب  2( وأخرجه الطرباين، املعجم الكبري، 212/8)7855( قال: َحدَّ

َمْرَيَم، أنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد اللِه ْبِن زَْحٍر، َعْن َعيِلِّ ْبِن َيِزيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن أيَِب أَُماَمَة، 
أَنَّ رَُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )الحديث(.

ويف سنده: عبيد الله بن زحر، عن يحيى بن معني قال: »حديثه عندي ضعيف. وقال مرّة: »ليس 
بشء«. وقال ابن املديني: »منكر الحديث«. ميزان االعتدال، 6/3.

الحديث«.  »منكر  البخاري:  قال  الدمشقي،  األلهاىن  امللك  عبد  أبو  يزيد  بن  عيل  أيضا:  وفيه 
ص86. الصغري،  الّضعفاء 

وقال أبو حاتم: »ضعيف الحديث، حديثه منكر«. الجرح والتعديل، 209/6.
 وقال أحمد بن حنبل: »ضعيف«. الجرح والتعديل، 315/5.

وقال الّنسايئ: »متوك الحديث«. كتاب الّضعفاء واملتوكني، ص217.
 ، َثَنا محّمد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُسْفَياَن الرَّقِّيُّ وأخرجه أيضا قبل ذلك يف 180/8 رقم)7749( قال: َحدَّ
 ، َمْشِقيُّ ُل الدِّ َثَنا َعْبَداُن ْبُن أَْحَمَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد اْلَخالَّ ثنا أَيُّوُب ْبُن محّمد اْلَوزَّاُن، ح وَحدَّ
َقااَل: ثنا اْلَولِيُد ْبُن اْلَولِيِد، ثنا اْبُن َثْوَباَن، َعْن َيْحَيى ْبِن اْلَحارِِث، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن أيَِب أَُماَمَة، َقاَل: 

َقاَل رَُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:) الحديث(.
ْبُن  اْلَولِيُد  عن  طرقني  من  رقم)893(  و45/2  رقم)231(   144/1 الّشامينّي،  مسند  يف  وأخرجه 
اْلَولِيِد، أَبَنا اْبُن َثْوَباَن، َعْن َيْحَيى ْبِن اْلَحارِِث، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن أيَِب أَُماَمَة، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اللَِّه 

فذكره. ملسو هيلع هللا ىلص، 
العنيس  الوليد  بن  »الوليد  األصبهاين:  نعيم  أبو  قال  الوليد،  بن  الوليد  جّدا،  ضعيف  سند  وهذا 
الّدمشقي روى عن محّمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان موضوعات«. كتاب الّضعفاء، ص157.

وقال الّدارقطني وغريه: »منكر الحديث«. لسان امليزان، 228/6.
وقال أبو حاتم: »هو صدوق، ما بحديثه بأس، حديثه صحيح«. الجرح والتعديل، 19/9. وهو 

قول عجيب من أيب حاتم.
وقال ابن حّبان: الوليد بن الوليد العنىس: من أهل الرقة، يروى عن ابن ثوبان وثابت بن يزيد 
العجائب«. ثّم ساق له حديثا موضوعا وقال: »وقد روى هذا الّشيخ عن ابن ثوبان عن عمرو 
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- احلديث الّثامن: ما رواه الرّتمذي عن صالح بن عبد اهلل، عن الفرج بن فضالة 
الّشامي، عن حييى بن سعيد، عن حمّمد بن حمّمد)1( بن عيّل، عن عيّل بن أيب طالب 
قال: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : إذا فعلْت أّمتي مخس عرشَة خصلة حّل هبا البالء، قيل: 
َمغرما،  والّزكاة  َمغنام،  واألمانة  دوال،  املغنم  كان  إذا  قال:  اهلل  رسول  يا  هي  وما 
األصواُت  وارتفعت  أبـاه،  وجفا  صديَقه،  وبرَّ  أّمه،  وعّق  زوجته،  الّرجُل  وأطاع 
يف املساجد، وكان زعيم القوم أرذلم، وأكرم الّرجل خمافة رّشه، ورشبت اخلمور، 
لا، فْليرتقبوا عند  ولبس احلرير، واّتذت القيان واملعازف، وَلعن آخر هذه األّمة أوَّ

ذلك رحيا محراء أو خسفا أو مسخا«)2(.

بن دينار نسخة أكرثها مقلوبة يطول الكتاب بذكرها ال يجوز االحتجاج به فيام يروى«. كتاب 
املجروحني، 81/3.

1( يف ج وب: بن عمر.

2( أخرجه الّتمذي، الّسنن، أبواب الفنت، باب ما جاء يف عالمة حلول املسخ والخسف، رقم)2210( 

، َعْن َعيِلِّ  اِمّي، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن محّمد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعيِلٍّ من طريق الفرِج بن َفَضالََة الشَّ
ْبِن أيَِب َطالٍِب َقاَل: قال رسول الّله ملسو هيلع هللا ىلص: )الحديث(.

وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، 150/1 رقم)469(، وابن أيب الّدنيا يف ذّم املالهي، ص28-
والساعة  الفنت وغوائلها  الواردة يف  السنن  بن سعيد يف  أبو عمرو عثامن  والّداين  رقم)5(،   29
وأرشاطها، 683/3 رقم )320(، وابن برشان أبو القاسم عبد امللك بن محّمد البغدادي يف أماليه، 
153/2 رقم)1248(، وابن الّشجري يف ترتيب األمايل الخميسية، رقم )2727( و)2775( و)2794(، 
يف  الجوزي  وابن   ،561/7 املحىّل،  يف  حزم  وابن   ،376/3 العلمّية(،  )ط/  البغدادي،  والخطيب 
العلل،367/2 جميعهم من طرق عّدة عن الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد األنصارّي، عن 

محّمد بن عيّل، عن عيّل بن أيب طالب ريض الّله عنه.
وجميعهم قال يف اإلسناد محّمد بن عيّل وهو املعروف بابن الحنفّية، سوى الّتمذي فقد أسنده 
ميزان  عيّل”.  أوالد  يف  عمرو  اسمه  من  يعرف  »وال  خطأ  وهو  عيّل  بن  عمرو  بن  محّمد  عن 

.334/9 الّتهذيب،  وتهذيب   ،344/3 االعتدال، 
وقد أعّل سند هذا الحديث بعّلتني:

األوىل: فيه الفرج بن فضالة ْبن النعامن ْبن نعيم، أَُبو فضالة الحميص الّتنوخي، ضعيف، قال 
َفُه  الّتمذي عقب إخراجه الحديث: »َوالَفَرُج ْبُن َفَضالََة َقْد َتَكلََّم ِفيِه َبْعُض أَْهِل الَحِديِث َوَضعَّ

ِمْن ِقَبِل ِحْفِظِه«.
وقال أبو حاتم: صدوق ال يحتّج به، وقال ابن معني: صالح الحديث.

وضّعفه الّنسايئ والّدارقطني.
إذا حّدث عن يحيى بن سعيد أىت  بأس، لكن  به  الّشامّيني فليس  إذا حّدث عن  وقال أحمد: 

مبناكري.
قال البخاري: فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد األنصاري منكر الحديث.

وقال الربقاىن: سألت الّدارقطني عن حديثه، عن يحيى، عن محّمد بن عيّل، عن عيّل: إذا عملت 
أّمتى خمس عرشة خصلة.

فقال: باطل.
فقلت: من جهة فرج ؟ قال: نعم. ميزان االعتدال، 345/3.

امي كنيته أَُبو فَضالة من أهل حمص يروي َعْن َيْحَيى ْبِن  وقال ابن حّبان: فرج بن فَضالة الشَّ
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قال: »وحّدثنا)1( عيل بن حجر عن حمّمد بن يزيد عن املستلم بن سعيد عن رميح 
ذ الفيء  اجلذامي)2( عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا اتُّ
ُدوال، واألمانة مغنام، والزكاة مغرما، وتعّلم لغري الّدين، وأطاع الرجُل امرأَتُه وعّق 
القبيلَة  وساد  املساجد،  يف  األصوات  وظهرت  أباه،  وأقىص  صديَقه  وأدنى  ه،  أمَّ
القيان  وظهرت  رّشه،  خمافة  الرجُل  وأكِرَم  أرذَلم،  القوم  زعيُم  وكان  فاسُقهم، 
فْلريتقبوا عند ذلك رحيا  أّولا،  واملعازف، ورُشبت اخلمور، ولعن آخر هذه األّمة 
محراء وزلزلًة وخْسفا ومْسخا وقْذفا وآيات تتابع كنظام باٍل)3( ُقطِع ِسْلُكه فتتابع«)4(.

قال: »وحّدثنا عّباد بن يعقوب الكويف عن عبد اهلل بن عبد القدوس عن األعمش 
األّمة  أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: يف هذه  عن هالل بن يساف عن عمران بن حصني 
خسف ومسخ وقذف فقال رجل من املسلمني: يا رسول اهلل: ومتى ذلك، قال: إذا 

ظهرت القيان واملعازف ورُشبت اخلمور«)5(.

ن يقلب األَسانيد، َويْلزق املتون الواهية  َسِعيٍد األَْنَصاِريِّ روى عنه الِعرَاِقيُّوَن َوأهل بلده، كان ِممَّ
باألسانيد الَصحيحة، ال يحّل االحتجاج به )...( وكان عبد الّرحمن بن مهدي ال يحّدث عن فرج 

بن فَضالة ويقول: أحاديثه عن يحيى بن سعيد األنصارّي منكرة مقلوبة. املجروحني، 206/2.
وقال ابن حزم: فرج بن فضالة حميّص متوك، تركه يحيى، وعبد الّرحمن. املحىّل، 561/7.

والّثانية: االنقطاع بني يحيى بن سعيد ومحّمد بن الحنفّية، قال ابن حزم: ويحيى بن سعيد مل 
يرو عن محّمد بن الحنفّية كلمة وال أدركه«. رسالة الغناء، )رسائله(، 434/1. وقال العاليئ أبو 
سعيد بن خليل بن كيكلدي يف جامع الّتحصيل، ص267: »وذلك مرسل أيضا ألّن يحيى بن سعيد 

األنصاري مل يدركه«.
1( يف ب: وحّدثني.

2( يف ج: الخزاعّي.

3( يف أ: ألل. 

4( الّتمذي، الّسنن، أبواب الفنت، َباُب َما َجاَء يِف َعاَلَمِة ُحُلوِل املَْسِخ َوالَخْسِف، رقم)2211(، ومن 

طريقه ابن الجوزي يف تلبيس إبليس، ص208 - 209.
 وفيه: رميح الجذامي، قال الذهبي: »مجهول«. الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، 

.398/1
 وقال القّطان: »رميح ال يعرف«. تهذيب الّتهذيب، 288/3.

5( أخرجه الّتمذي، الّسنن، أبواب الفنت، َباُب َما َجاَء يِف َعاَلَمِة ُحُلوِل املَْسِخ َوالَخْسِف، رقم)2212( 

وابن أيب الّدنيا يف ذّم املالهي، ص24 رقم )2( وأبو بكر محّمد بن هارون الرُّوياين )ت 307هـ(، 
يف مسنده،136/1 رقم )142(.

قال الّتمذي يف العلل الكبري، ص 325 رقم)602( َسأَْلُت محّمدا َعْن َهَذا اْلَحِديِث َفَقاَل: ُيْرَوى 
َهَذا َعِن اأْلَْعَمِش ِمْن َحِديِث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َساِبٍط، َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَْساًل. َقاَل محّمد : َوَعْبُد 

وِس ُمَقارُِب اْلَحِديِث. اللَِّه ْبُن َعْبِد اْلُقدُّ
وفيه: عبد الله بن عبد القدوس التميمي الرازي السعدى أبو محّمد، قال يحيى بن معني: »ليس 
الكامل،  خبيث«.  رافيض  بشئ  »ليس  عدي:  ابن  رواية  ويف   .104/5 والتعديل،  الجرح  بشئ«. 
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.329/5
وقال الّنسايئ: »ليس بثقة«. الضعفاء واملتوكون، ص199 رقم)321(.

وقال الّدارقطني: »ضعيف«. ميزان االعتدال، 457/2.
قال بدر الّدين العيني: »وقال محّمد بن مهران الحاّمل: مل يكن بشء، كان يسخر منه ليشبه 
املجنون يصيح الصبيان يف أثره. وحىك عن محّمد بن عيىس أّنه قال: هو ثقة. وقال البخاري: هو 
يف األصل صدوق، إاّل أّنه يروي عن أقوام ضعاف. وعن أب داود: ضعيف الحديث، وذكره ابن 
حبان يف كتاب الثقات، وقال: رمّبا أغرب. استشهد به البخاري )يف التعليق(، وروى له التمذي، 

وأبو جعفر الطحاوي«. انظر: مغاين األخيار يف رشح أسامى رجال معاين اآلثار، رقم)1307(.
وقال ابن حجر: »صدوق رمي بالرّفض وكان أيضا يخطئ«. تقريب الّتهذيب، 510/1.

وفيه: عباد بن يعقوب الرواجني أبو سعيد الكويف.
قال ابن حبان: »كان رافضّيا داعية إىل الرّفض ومع ذلك يروى املناكري عن أقوام مشاهري فاستحق 
التك«. املجروحني، 172/2. واعترب ابن حجر استحقاق التك الذي ذكره ابن حّبان مبالغة منه. 

تقريب الّتهذيب، 470/1.
وقال الذهبي: »عباد بن يعقوب من غالة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق يف الحديث روى 
عنه البخاري حديثا واحدا يف الصحيح مقرونا بآخر، والّتمذي، وابن ماجة، وابن خزمية، وابن أيب 

داود”. ميزان االعتدال، 379/2 - 380. 
وقال أبو حاتم: »كويّف شيخ«. الجرح والتعديل، 88/6.

وقال البخاري: »َكاَن من الغالني يِف التََّشيُّع إاِلَّ أَن أََبا بكر بن إِْسَحاق َيُقول َحدثَنا الصدوق يِف 
ِرَواَيته اْلُمتَّهم يِف دينه«. أبو الوليد الباجي، التعديل والتجريح، ملن خرج له البخاري يف الجامع 
الصحيح، 929/2. وذكر الخطيب أّن ابن خزمية ترك الرواية عنه آخرا«. تهذيب الّتهذيب، 96/5.

يَعة، ورؤوس  وذكره ابن عدي يف ضعفائه، 559/5. وقال سبط ابن العجمي: »َوعّباد من غالة الشِّ
اْلبدع، لكنه َصاِدق يِف الَحِديث، ُمْخَتلف ِفيِه، َواأْلَْكرَث عىل توثيقه. َوَقاَل ابن اْلَجْوِزّي يِف َحِديث يِف 
اَلم يِف ِرَواَيته َعن َعيّل بن َهاشم  ْلت اْلَهَرِوّي َيْعِني عبد السَّ فضل َعيّل: فقد اْجتمع عّباد َوأَُبو الصَّ
َوالله أعلم أَيهاَم رَسقه من َصاحبه َوذكر يِف َحِديث يِف ذّم ُمَعاِوَية ِفيِه رجاَلِن متهامن ِبَوْضِعِه عباد 

بن َيْعُقوب َواْلَحاِكم بن ظهري«. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، ص146.
وقال البوصريي: عباد بن َيْعُقوب الرَواِجِني أَُبو سعيد َقاَل ِفيِه اْبن حَبان َكاَن رافضّيا َداِعَية َوَمَع 

َذلِك يروي اْلَمَناِكري َعن اْلَمَشاِهري َفاْستحقَّ الّتْك.
َوَقاَل اْبن َطاِهر يِف التَّْذِكرَة: »عباد بن َيْعُقوب من غالة الروافض روى اْلَمَناِكري َعن اْلَمَشاِهري َوإِن 
َكاَن الُبَخاِرّي روى َعنُه َحِديثا َواِحًدا يِف اْلَجاِمع َفاَل يدّل عىل صدقه فقد واقفُه َعَلْيِه َغريه من 

الثَِّقات َوأنكر اأْلمَِئَّة َعَلْيِه ِرَواَيته َعنُه َوترك الرَِّواَية َعن عباد جاَمَعة من اْلحفاظ«.
َا روى الُبَخاِرّي لعّباد َهَذا َمْقُرونا ِبَغرْيِِه«.  قلت: »إِنَّ

مصباح  )ت840هـ(  الّشافعي  الكناين  البوصريّي  بكر  أيب  بن  أحمد  الّدين  شهاب  العّباس  أبو 
الّزجاجة يف زوائد ابن ماجه، تحقيق محّمد املنتقى الكشناوي، ط2، دار العربية، بريوت، 1403 
األحاديث  يف  الّتذكرة  معرفة  القيرساين،  بابن  املعروف  املقديس  طاهر  ابن  وانظر:   ،26/2 هـ، 
الثقافية، بريوت، 1406ه-  الكتب  أحمد حيدر، ط1، مؤسسة  الّدين  تحقيق عامد  املوضوعة، 

1985م، ص 92.
وقال البدر العيني: »ترك الرواية عن مثل هذا هو األوجب، والرّفض إذا ثبت فهو جرح عظيم«. 

عمدة القاري، 188/25. 
قلت: فهذا رجل مّتهم يف دينه، يرسق الحديث، ويضعه اختالقا وكذبا عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فأىّن 
يكون صادقا؟ فإن قلت: هذا قول ابن خزمية فيه وهو أعرف به. قلت: إّنا أحسن أبو بكر ابن 
إسحاق الّظّن به، فلاّم تبنّي له كذبه ترك الّرواية عنه، وكان ذلك آخر حكمه عليه- كام ذكره 

البغدادي. الخطيب 
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كثري  أيب  بن  اليامين عن حييى  داود  بن  رواه سليامن  ما  الّتاسع: وهو  احلديث   -
عن أيب سَلمة عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفيس 
بيده ال تنقيض الّدنيا حتى يقع اخلْسف والقْذف، فقالوا: يا رسول اهلل ومتى ذلك؟ 
النّساء ركبن الّسوج، وكثرت القيان، وشهدت شهادات الّزور«،  قال: إذا رأيَت 

فإن قلَت: قد أخرج له البخاري مقرونا بغريه، وهو وإن قرن حديثه بغريه فإّن ذلك يفيد توثيقه 
ووصفه بالّصدق، قلت: قد مّر آنفا قول ابن طاهر« أّن إخراج البخاري لحديثه ال يعّد تصديقا 
له«، وأّن األمّئة قد أنكروا عليه ذلك، فام كان له أن يفعل، ويف إخراج الّثقات للحديث من غري 
له  أّن قولهم: أخرج  إمعان نظر، وهي  طريق عّباد كفاية وغنى عنه. وهنا مسألة تحتاج إىل 
البخاري مقرونا بغريه كالم غري دقيق ألّن قرن الراوي مع غريه يكون يف حال اقتان االسمني معا 
كأن يقول مثال: حّدثنا يحيى بن معني وأحمد بن حنبل قاال:)إلخ(، وهذه الحال ال تنطبق عىل 
رواية عّباد بن يعقوب، وإّنا تنطبق عليها حال تحويل الّسند بدليل استخدامه لرمز »ح«، وهو 
رمز مأخوذ من كلمة “تحّول” الذي يضعه املحّدث عند االنتقال من سند إىل آخر إذا روى منت 
حديث بإسنادين أو أكرث، فهذا ما فعله البخاري يف روايته ملنت هذا الحديث، وهو ال صلة له 
مبعنى قرن الراوي بالّرواي تقوية وتصديقا له، وبعبارة أخرى أّن ما فعله البخاري ال يشء فيه 
إّنا هو قول  التعديل والّتجريح  الباجي يف  يدّل عىل تعديله لعّباد بن يعقوب، وما نقله عنه 
ابن خزمية ال قوله، وقد سبق رجوع ابن خزمية عنه، وعليه ينبغي فهم ترّصف اإلمام بعيدا عن 

مسألة تعديله لعّباد بن يعقوب هذا.
َثَنا ُشْعَبُة َعْن اْلَولِيِد »ح«   َثِني ُسَلْياَمُن َحدَّ والّظاهر أّنه إّنا أخرج له سياقه للحديث اآليت: »َحدَّ
ْيَبايِنِّ َعْن اْلَولِيِد ْبِن اْلَعْيزَاِر َعْن  اِم َعْن الشَّ َثِني َعبَّاُد ْبُن َيْعُقوَب األََسِديُّ أَْخرَبََنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّ وَحدَّ
ْيَبايِنِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ريَِضَ اللَُّه َعْنُه أَنَّ رَُجاًل َسأََل النَِّبيَّ صىل الّله عليه وسلم أَيُّ  أيَِب َعْمٍرو الشَّ
الَُة لَِوْقِتَها َوِبرُّ اْلَوالّدين ُثمَّ اْلِجَهاُد يِف َسِبيِل اللَِّه. جريا عىل َعاَدته »إَذا  األَْعاَمِل أَْفَضُل َقاَل الصَّ
َرَوى َحِديًثا ُاْخُتِلَف يِف إْسَناِدِه أَْو يِف َبْعِض أَْلَفاِظِه أَْن َيْذُكَر ااِلْخِتاَلَف يِف َذلَِك لَِئالَّ ُيْغَتَّ ِبِذْكرِِه لَُه 

َا َذَكرَُه َمْقُروًنا ِبااِلْخِتاَلِف ِفيِه« -قاله أبو العّباس ابن تيمية-. ِبأَنَُّه إنَّ
واملعنى أّنه يذكر الّسياق الّثاين )وهو هنا سياق عّباد بن يعقوب( حّتى ال ُيفهم من ذلك أّن منت 
الحديث ثابت عىل االختالف يف لفظه بني الّسياقني، بل أّن ما ينبغي أن يفهم هو أّن راوي هذا 

الّسياق الثاين مل يضبط الّلفظ ومل يتقن الحفظ، وأّن الثابت املحفوظ هو الّسياق األّول.
ولهذا قّدم البخاري يف كتاب الّصالة رواية شعبة َقاَل أَْخرَبيَِن اْلَولِيُد ْبُن اْلَعْيزَاِر َقاَل َسِمْعُت أََبا 
اِر َوأََشاَر إىَِل َداِر َعْبِد اللَِّه َقاَل َسأَْلُت النَِّبيَّ صىل الّله  َثَنا َصاِحُب َهِذِه الدَّ ْيَبايِنَّ َيُقوُل َحدَّ َعْمٍرو الشَّ
؟ َقاَل: ُثمَّ ِبرُّ اْلَوالّدين،  الَُة َعىَل َوْقِتَها، َقاَل: ُثمَّ أَيٌّ عليه وسلم أَيُّ اْلَعَمِل أََحبُّ إىَِل اللَِّه؟ َقاَل: الصَّ

َثِني ِبِهنَّ َولَْو اْسَتزَْدُتُه لَزَاَديِن«. ؟ َقاَل: اْلِجَهاُد يِف َسِبيِل اللَِّه، َقاَل َحدَّ َقاَل: ُثمَّ أَيٌّ
ثّم كّرر اإلتيان به يف كتاب التوحيد، فذكر سند شعبة بن الحّجاج ثانية من طريق شيخه سليامن 
بن حرب هذه املرّة، تثبيتا لروايته، وإعزازا لسنده. ورّتبه أّوال تذكريا للّنايس وتنبيها للغافل، ثّم 
تحّول عنه إىل سند عّباد بن يعقوب وسياقه ليبنّي أّن راويه مل يضبط الّلفظ وأّن شعبة أتقن منه 

وأضبط أللفاظ الحديث فروايته هي املعتمدة.
وهذا ما قّرره ابن حجر بعد مقارنة ألفاظ الّروايتني واملوازنة بني الّسياقني، والله تعاىل أعلم.

الّنفائس،  الّليث، معجم مصطلحات الحديث وعلومه، ط1، دار  انظر: الخري آبادي محّمد أبو 
األردن، 1429ه/ 2009م، ص50. عامن، 

ابن تيمية تقي الّدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراين )ت 728هـ(، مجموع الفتاوى، 
الرحمن بن محّمد بن قاسم، ط3، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،  تحقيق عبد 

املدينة املنّورة، 1416هـ /1995 م، 256/1. وفتح الباري، 603/13.
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احلديث بطوله)1(.

املبارك،  بن  الرمحن  بن خرزاد، عن عبد  ما رواه عثامن  العارش: هو  - احلديث 
عن رجل، عن فرقد، عن عاصم بن عمرو)2(، عن أيب أمامة قال: » قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: َلَيبيتّن قوم من أّمتي عىل أكل ورُشب، ولٍو وَلِعٍب، ثم يْمسْخَن ِقَردًة وخنازيَر، 
وليصيبّن أْقواما من أّمتي خسف وقذف باّتاذهم القيان، ورشهبم اخلمور، ورضهبم 

بالدّف، ولبسهم احلريَر، وَلتنسفّن أحياء من أّمتي الّريح ما نسفت عادا«)3(.
 376/4 اإلميان،  شعب  والبيهقي،  رقم)3405(،   146/4 األستار،  كشف  البزار،  أخرجه   )1

يف  الكامل  عدي،  وابن  رقم)8349(،  واملالحم،  الفنت  كتاب  املستدرك،  والحاكم،  رقم)5466(، 
الّرجال،271/4. ضعفاء 

ابن معني  وقال  أيب سليامن.  بن  الحاكم: سليامن  وقال   ، اْلَياَمينُّ اْلَبَجيِلُّ  َداُوَد  ْبُن  ُسَلْياَمُن  فيه: 
.291/4 الّدوري،  رواية  التاريخ  الجمل.  أبو  له  ُيقال  الياممي،  داود  بن  سليامن 

وقد عّلق الّذهبي عىل حديث املستدرك فقال يف الّتلخيص: »سليامن هو الياممي ضّعفوه والخرب 
.» منكر«. وَقاَل اْلَبزَّاُر: ُسَلْياَمُن، ال ُيَتاَبُع َعىَل َحِديِثِه، َولَْيَس ِباْلَقِويِّ

من  طائفة  عدي  ابن  له  وساق   .271/4 الكامل،  الحديث«.  منكر  بشء،  »ليس  يحيى:  وقال 
َثنا سليامن ْبن َداُود الياممي،  األحاديث- ومنها حديث القيان هذا- من طريق برش بن الوليد، َحدَّ
َعن َيْحيى ْبِن أيَِب َكِثرٍي، َعن أيَِب َسَلَمَة، َعن أيَِب ُهَرْيرََة، وقال: وعاّمة ما يرويه بهذا اإلسناد ال يتابعه 

أحد عليه«. 274-271/4.
وقال ابن حّبان: »ُسَلْياَمن ْبن َداُود الياممي يقلب اأْلَْخَبار وينفرد باملقلوبات َعن الثَِّقات )...( هو 

ضعيف كثري الخطإ«. املجروحني،334/1.
وقال البخاري: »منكر الحديث، قال: من قلت فيه منكر الحديث فال تحّل رواية حديثه«. لسان 

امليزان،83/3
2( يف الّنسخ: عاصم بن عمر، والّصواب َعاِصُم ْبُن َعْمٍرو البجيّل.

َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْياَمَن، َعْن َفرَْقٍد، َعْن َعاِصِم ْبِن  3( أبو داود الطياليس، املسند، رقم)1233( َحدَّ

أخرجه  به  )الحديث(. ومن طريق جعفر  َقاَل:  النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن  أَُماَمَة،  أيَِب  َعْن   ، اْلَبَجيِلِّ َعْمٍرو 
أحمد، املسند، رقم)22231(، وأبو نعيم يف الحلية، 295/6، والبيهقي يف شعب اإلميان، 420/7 
رقم )5226(، وابن أيب الدنيا، ذّم املالهي، ص25 رقم )3(. والخرائطي أبو بكر، مساوئ األخالق 

ومذمومها، ص133 رقم )271(، والّشجري، ترتيب األمايل الخميسية، 371/2 رقم)2797(.
قلت: فيه فرقد بن يعقوب الّسبخي أبو يعقوب البرصي الّزاهد كان نرصانيا من أهل أرمينية، 
قال البخاري يف الّضعفاء الّصغري، ص98: »يف حديثه مناكري«. وقال الّنسايئ يف الضعفاء واملتوكني 

ص227: »ضعيف«.
والّدارقطني:  هو  أيضا  وقال  بثقة«.  »ليس  الّنسايئ:  وقال  بالقوي«،  »ليس  حاتم:  أبو  وقال 

فرقد«. عن  الّرواية  يعجبنى  »ما  القطان:  يحيى  وقال  »ضعيف«. 
فقال:  السبخي  فرقد  عن  يحيى  »سألت  قال:   190/1 الدارمي(،  رواية  معني)  ابن  تاريخ  ويف 
ثقة. قلت: الّظاهر أّن ذلك قبل أن يفحش خطأه، فقد قال ابن حبان يف املجروحني: كان فرقد 
حائكا من عباد أهل البرصة وقرائهم، وكان فيه غفلة ورداءة حفظ، فكان يهم فيام يروى فريفع 
املراسيل وهو ال يعلم، ويسند املوقوف من حيث ال يفهم، فلاّم كرث ذلك منه وفحش مخالفته 
الثقات بطل االحتجاج به، وكان يحيى بن معني ميرض القول فيه علام منه بأنه مل يكن يتعّمد 

ذلك«. فدّل هذا عىل تركه.
وفيه: عاصم بن عمرو البجيل، قال البخاري يف الّضعفاء الّصغري:« عاصم بن عمرو البجيل عن أيب 
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- احلديث احلادي عرش: ما رواه عيل بن يزيد الّصدائي، عن احلارث بن نبهان، 
عن أيب إسحاق الّسبيعي، عن احلارث، عن عيل بن أيب طالب – ريض اهلل عنه- قال: 
»هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن املغنّيات، والنّواحات، وعن رشائهّن، وبْيعهّن، والتجارة 

فيهّن، وقال: كسبهّن حرام«)1(.

- احلديث الّثاين عرش: هو ما رواه أبو نعيـم احللبي)2(، عن عبد اهلل بن املبارك، 
عن مالك بن حمّمد بن املنكدر، عن أنس بن مالك قال: » قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ]من 

إمامة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص روى عنه فرقد التيمي ومل يثبت حديثه. وقال أبو حاتم صدوق يحول من 
كتاب الضعفاء يعني الذي للبخاري”. تهذيب الّتهذيب، 48/5.

وأخرجه الطرباين، املعجم الكبري،256/8 رقم)7997( بسنده عن شيبان بن فروخ عن الّصعق بن 
َحْزٍن عن فرقد الّسبخي. وفيه إىل جانب فرقد: الّصعق بن حزن بن قيس البكري البرصي أبو عبد 

الله، صدوق يهم. تقريب الّتهذيب، 438/1.
ويف ذّم املالهي البن أيب الدنيا، ص35 رقم)17( أّن فرقد الّسبخّي أخرب عن ذلك مبا قرأ يف التوراة.
 وأخرجه الطرباين يف املعجم الّصغري،115/1 رقم)168( من طريق أيب داود الطياليس عن جعفر 
إسناد  ابن عباس. وهذا  املسيب عن  بن  قتادة عن سعيد  َبعّي عن فرقد عن  الضُّ بن سليامن 
ضعيف لضعف فرقد، وروي مرسال عن سعيد بن املسّيب وإبراهيم الّنخعي، كام عند اإلمام 
أحمد يف املسند رقم)22231(، ومنقطعا ما بني الّسبخي عن ابن املسّيب يف املسند رقم)22790(.

 وأخرجه أحمد، املسند، رقم)22790( من طريق الفضل بن دكني عن صدقة بن موىس عن فرقد 
عن أيب منيب الّشامي عن أيب عطاء عن عبادة بن الّصامت. قال شعيب األرنؤوط: »هذا الّسند 
قيقي، ولضعف فرقد بن يعقوب، ولجهالة أيب عطاء، وهو  ضعيف لضعف صدقة بن موىس الدَّ

اليحبوري«.
القيرساين(،  املقديس)ابن  طاهر  البن  الّسامع  كتاب  هو  األدفوي  ذكرها  التي  الّرواية  ومصدر 
زاٍذ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  ص81، قال: »وهو حديث رواه ُعْثاَمن) بن عبد الله بن محّمد ( اْبن ُخرَّ
بخيِّ َعْن َعاِصِم اْبن ُعَمَرو اْلَبِذيِّ –كذا- َعْن أيَِب أَُماَمَة،  ى َعْن َفرْقد السَّ اْلُمَبارَِك َعْن رَُجٍل َغرْيِ ُمَسمَّ

اُص َمْتُوُك اْلَحِديِث«. َوالرَُّجُل اْلُمَكنَّى َعِن اْسِمِه ُهَو ِزَياٍد بن زياد اْلَجصَّ
1( أخرجه أبو يعىل املوصيل، املسند 401/1 رقم)527( وعنه رواه ابن عدي، الكامل يف ضعفاء 

الّرجال،461/2، قال ابن عدي: »والَ أَْعَلُم َرَوى َهَذا اْلَحِديَث، َعن أيَِب إِْسَحاق بهذا اإلسناد غري 
الحارث، والَ َعن الحارث غري َعيِلّ ْبن يزيد الصدايّئ«. 

َنْبَهاَن،  ْبُن  اْلَحارُِث  َوِفيِه  َيْعىَل،  أَُبو  الّزوائد ومنبع الفوائد، 91/4: »َرَواُه  وقال الهيثمي، مجمع 
الّضعفاء، ص72: »الحارث بن نبهان ضعفه عيل بن املديني  َمْتُوٌك«. وقال األصبهاين يف  َوُهَو 

كان ضعيفا ضعيفا«. فقال 
وقال ابن طاهر، كتاب الّسامع، ص82: »َواْلَحارُِث بن َنْبَهان ليس بشء، َوال ُيْكَتُب َحِديُثه، قاله 
يحيى بن معني، وقال البخارّي: الَحارِث منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: اْلَحارُِث رجل صالح 
نبهاَن متوك  الحارث بن  الّنسايئ:  الحديث، وقال  بالحديث وال يحفظه منكر  ومل يكن يعرف 
الحديث وهذا لَْم يروه َعن أيب اسحق َعْمرو بن عبد اللَِّه السبيِعي َغريه، وال رواه عنه غري عيلِّ 
ايّئ، وعىل هذا، قال أبو أحمد: أحاديثه ال تشبه أحاديث الّثقات، والحارث اّلذي  دَّ بِن يزيد الصُّ
روى عن أمري املؤمنني عيّل، وهو الحارث بن عبد الّله، أبو زهري الحاريّف األعور، أجمع أهل الّنقل 
عىل كذبه، والحمل يف هذا الحديث عن الحارث بن نبهاَن، وإن كان يف اإلِسناد من الّضعفاء غريه.

2( هو عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي القالنيس، جرجاين األصل.
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استمع إىل قيان صّب يف أذنه اآلنك«)1(. 

- احلديث الّثالث عرش: هو ما رواه يزيد بن عبد امللك بن املغرية النّوفيّل الّدويس 
أبو خالد، عن يزيد بن خصيفة، عن الّسائب بن يزيد، عن عمر بن اخلّطاب ريض 
اهلل عنه قال[)2(، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »النّظُر إىل القينة حرام، وغناؤها حرام، وثمنها 

حرام«)3(.

- احلديث الّرابع عرش: وهو ما ُروي عن خارجة بن مصعب، عن داود بن أيب 
هند، عن الّشعبّي، عن عيّل بن أيب طالب -كّرم اهلل وجهه- أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»َمْن مات وله قينة فال ُتصّلوا عليه«)4(.

1( أخرجه ابن حزم من طريق القاسم بن شعبان املرصّي حّدثني إبراهيم بن عثامن بن سعيد 

ُعَبْيُد بن هاشم  ثنا  الِغْمِر بن أيب حاّمد بِحْمص ويزيد بن عبد الصمد قاال  حّدثني أحمد بن 
أنس بن  املنكدر عن  املبارك عن مالك عن محّمد بن  الله بن  ثنا عبد  نعيم،  أبو  الحَلبّي هو 
مالك قال: قال رسول الله: صىل الّله عليه وسلم.)فذكره(. قال أبو محّمد: »هذا حديث َموضوع 
ب، فِضيحة َما ُعرِف قّط ِمن طِريق أََنس، وال من رواية ابن املنكدر، وال ِمن حديِث َمالِك، وال  مَركَّ
من جهة ابن املبارِك، وُكلُّ َمن ُدوَن ابن املبارك إىل ابن شعبان مجهولون«. املحىل باآلثار، 562/7.

العلل  الجوزي يف  ابن  وأورده  يصّح«.  »ال  وقال:   526/3 القرآن،  أحكام  العريب يف  ابن   وذكره 
باطل«. حديث  َهَذا  حنبل  ْبن  أَْحَمد  قال  وقال:   300/2 املتناهية، 

 ويف تهذيب الّتهذيب، 76/7-77: قال اآلجري عن أيب داود – يف شأن أيب نعيم الحلبي-: ثقة إاّل 
أّنه تغرّي يف آخر أمره لّقن أحاديث ليس لها أصل)...( وقال الحاكم أبو أحمد: حّدث عن ابن 
بن  الغرائب عن  الّدارقطني يف  يتابع عليها)...( وأخرج  أحاديث ال  أنس  بن  مالك  املبارك عن 
املبارك عن مالك عن محّمد بن املنكدر عن أنس رفعه: َمن َقَعد إىل قْينة يستمع منها صّب يف 
أذنيه اآلنك يوم القيامة قال الّدارقطني: تفرّد به أبو نعيم وال يثبت هذا عن مالك وال عن ابن 

املنكدر. 
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( أخرجه الطربايّن يف املعجم الكبري، 73/1 رقم)87( وابن عدي يف الكامل،138/9 من طريق عبد 

العزيز بن عبد الله اأُلَوْييس حدثنا يزيد بن عبد امللك الّنوفىل عن يزيد بن ُخَصْيَفَة عن السائب 
بن يزيد عن عمر بن الخطاب أّن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »النََّظُر إىَِل اْلُمَغنَِّيِة َحرَاٌم َوِغَناُؤَها َحرَاٌم 

ْحِت َفإىَِل النَّاِر«. َومَثَُنَها َحرَاٌم َومَثَُنَها َكَثَمِن اْلَكْلِب َومَثَُن اْلَكْلِب ُسْحٌت، وَمْن َنَبَت لَْحُمُه ِمَن السُّ
وفيه: يزيد بن َعبد امللك بن املغرية بن نوفل بن الحارث بن َعبد املطلب بن هاشم الّنوفيّل مدين 
قريش)ت165ه(، قال الّذهبي: »ضّعفه أحمد وغريه. وقال عثامن بن سعيد: سألت يحيى عنه 
فقال: ما كان به بأس. وروى معاوية بن صالح، عن يحيى: ليس بذاك. وقال أحمد بن صالح: 
ليس حديثه بشء. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غري محفوظ. وقال 
البخاري: يزيد بن عبد امللك بن املغرية بن نوفل بن الحارث بن عبد املطلب بن هاشم مدين: 

قال أحمد: عنده مناكري. وقال الّنسايئ: متوك الحديث.
وذكره ابن كثري يف مسند الفاروق، 343/1 وقال: »غريب جدا ويزيد بن عبد امللك هذا ضّعفوه«.

، َوُهَو  ، َوِفيِه َيِزيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك النَّْوَفيِلُّ رَبَايِنُّ  وقال الهيثمي يف مجمع الّزوائد،91/4: »َرَواُه الطَّ
َفُه يِف أُْخَرى. َفُه ُجْمُهوُر اأْلمَِئَِّة، َوُنِقَل َعِن اْبِن َمِعنٍي يِف ِرَواَيٍة: اَل َبأَْس ِبِه. َوَضعَّ َمْتُوُك َضعَّ

4( أخرجه ابن طاهر يف كتاب الّسامع، ص87، قال: »َوُهَو َحِديٌث ُرِوَي ِبإَِسَناٍد َمْجُهوٍل َعْن َخارَِجَة 
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- احلديث اخلامس عرش: ما ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُكّل يشء يلهو به الّرجُل فهو 
باطل إالّ رْمي الّرجل بقْوسه، وتأديبه فرَسه، أو مالَعبتِه أهَلُه«. أخرجه الرّتمذي، 

وقال: حديث حسن صحيح)1(.

أَْهِل  ِمْن  اْلَحِديِث  َمْتُوُك  َوَخارَِجُة   ، َعيِلٍّ َعْن  ْعِبيِّ  الشَّ َعِن  ِهْنٍد  أيَِب  ْبِن  َداُوَد  َعْن  ُمْصَعٍب،  ْبِن 
الّديلمي يف الفردوس مبأثور الخطاب، 507/3 رقم )5574(، وابن عساكر يف  رَسَْخَس. وأخرجه 
معجم شيوخه، 626/2، وقال: »غريب جّدا ال أعلم أيّن كتبته إاّل من هذا الوجه ويف إسناده غري 
واحد من الّضعفاء«. وابن حجر الهيثمي، كّف الّرعاع عن محرمات الّلهو والّسامع، ص22، قال: 

»رواه الحاكم يِف »تاريخه«، والديلمي وسنده ضعيف«.
قلت: العجب من أيب العّباس أحمد بن عمر القرطبي، حيث قال: هذه األحاديث مشهورة عند 
املحّدثني، محتّج بها عند الفقهاء، صحيحة املتون بشهادة القياس الذي ذكرناه لها، وبالّطريق 

التي ذكرناها يف مسألة الغناء. كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص 69.
اللَِّه،  َسِبيِل  يِف  الرَّْمِي  َفْضِل  يِف  َجاَء  َما  باب  الجهاد،  فضائل  أبواب  الّسنن،  الّتمذي،  أخرجه   )1

َقاَل:  َهاُروَن،  ْبُن  َيِزيُد  َثَنا  َقاَل: َحدَّ َمِنيٍع،  ْبُن  أَْحَمُد  َثَنا  أّولهام: قال: َحدَّ رقم )1637( بسندين، 
اللِه �  أَنَّ رَُسوَل   ، ُحَسنْيٍ أيَِب  ْبِن  الرَّْحَمِن  َعْبِد  ْبِن  اللِه  َعْبِد  َعْن  إِْسَحاَق،  ْبُن  أَْخرَبََنا محّمد 

َقاَل:)فذكره(.
وهذا الّسند ضعيف فيه عّلتان: 

األوىل: محّمد بن إسحاق بن يسار املطلبي املدين صاحب املغازي. مدّلس وقد عنعنه، قال ابن 
حجر يف تعريف أهل الّتقديس مبراتب املوصوفني بالّتدليس، ص51: »صدوق مشهور بالّتدليس 
عن الّضعفاء واملجهولني وعن رّش منهم، وصفه بذلك أحمد والّدارقطني وغريهم«. وقال سبط 
ابن العجمي يف الّتبيني ألسامء املدلسني، ص47: »مّمن أكرث من الّتدليس خصوصا عن الضعفاء”.
 والّثانية: اإلرسال فعبد الله بن عبد الرحمن بن أيب حسني بن الحارث القريّش امليّك النوفيّل، ثقة 
قليل الحديث، تهذيب الّتهذيب، 293/5. مل يدرك النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وحديثه ذكره ابن أيب حاتم يف 

علل الحديث، 329/3 قال: هو مرسل.
َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َقاَل: أَْخرَبََنا ِهَشاٌم  َثَنا أَْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َقاَل: َحدَّ وثانيهام: قال أبو عيىس: َحدَّ
ْبِن َعاِمٍر  ْبِن األَْزَرِق، َعْن ُعْقَبَة  اللَِّه  َعْبِد  ٍم، َعْن  َكِثرٍي، َعْن أيَِب َسالَّ ْبِن أيَِب  ، َعْن َيْحَيى  ْسُتَوايِئُّ الدَّ

ِمْثَلُه. ، َعِن النَِّبيِّ صىل الّله عليه وسلم  الُجَهِنيِّ
 وأخرجه أخرجه أبو داود الّطياليس، املسند، رقم)1100(، وأحمد، املسند، رقم) 17300(، وبرقم 

 .)17337(
وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرّمي يف سبيل الله، رقم)2811(، والّدارمي، كتاب الجهاد، باب 
فيمن سأل الله الّشهادة، رقم)2594( جميعم من طرق عّدة عن يحيى بن أيب كثري، َعْن أيَِب َسالٍَّم، 

َعْن َعْبِد الله ْبِن َزْيٍد األَْزَرِق، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر.
  وأخرجه الّنسايئ، السنن الكربى، كتاب الخيل، باب تأديب الّرجل فرسه، رقم)4404( من طريق 
، َعْن َخالِِد  َمْشِقيُّ َثِني أَُبو َساَلٍم الدِّ ِعيىَس ْبُن ُيوُنَس، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر َقاَل: َحدَّ

ْبِن َزْيٍد اْلُجَهِنيِّ عن ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر.
والّسند ضعيف، فطريق يحيى بن أيب كثري فيه عبد الله بن زيد األزرق، أو عبد الله بن زيد بن 

األزرق، قال ابن حزم: »مجهول«. 
وطريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فيه خالد بن زيد الجهنّي مجهول أيضا، قاله يف املحىّل 

باآلثار، 560/7.
وقال أبو الحسن ابن القّطان عند ذكر حديث خالد بن زيد عن عقبة بن عامر الجهنّي َقاَل: 
اْلجنَّة  نفر  اَلَثة  ثمَ اْلَواِحد  ْهِم  ِبالسَّ ُيْدخل  َوجّل  عّز  الله  »إِّن  َيُقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رَُسول  َسِمعت 
َوُهَو  زيد،  بن  َخالِد  إِْسَناده  من  أبرز  َولكنه  اإلشبييل(  الحّق  )عبد  عنه  »وسكت  )الَحِديث(: 
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َويِف رواية النّسائي: »ُكّل يشء ليس ِمْن ذْكر اهلل فهو لعٌب...احلديث«)1(.

وذلك  باطال،  الغناء  فيكون  الّثالثة،  من  ليس  الغناء  أّن  منه  االستـدالل  وجه 
حرام إالّ ما خرج بدليل.

»َمْن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أّن  الّصحيح  يف  ثبت  ما  عرش:  الّسادس  احلديث   -
أحدَث يف ديننا ما ليَس منه فهو رّد«)2(.

ويف روايـة: »َمْن َصنَع شيئا ليس عليه أمُرنا فهو رّد«)3(.

قالـوا)4(: وهذا الّصنيع حمَدث فهو مردود رشعا، فيكون حراما رشعـا.

- احلديث الّسابع عرش: ما أخرجه أمحد بن سليامن الّطرباين يف معجمه الكبري، بسنده 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أّنه : سمَع معاوية وعمرو بن العاص يتغنّيان فقال: »اللهّم أْرِكْسهام 

يف الفتنة رْكسا وُدّعهام إىل النار دّعا«)5(. وهذا حديث ُيقطع ببطالنه -واهلل أعلم-. 

َحِديث اَل َيصّح)...( َخالِد بن زيد َهَذا، الَِّذي يروي َعن عقَبة بن َعامر، مل يذكرُه الُبَخاِرّي، َواْبن 
أيب َحاِتم ِبأَْكرَثَ من ِرَواَية أيب َسالم َعنُه، َفُهَو ِعْندهاَم َمْجُهول اْلَحال. بيان الوهم واإليهام يف كتاب 

األحكام، 72/5 - 73.
الّرجال، 75/8  انظر: املّزي، تهذيب الكامل يف أسامء   وهذا الحديث يف إسناده اختالف كبري. 

األربعة، 779/1. األمئة  بزوائد رجال  املنفعة  تعجيل  وابن حجر،  و548/14، 
وقال زين الّدين العراقي يف ذيل ميزان االعتدال، ص88: خالد بن زيد الجهني َعن عقَبة بن َعامر 

يِف فضل الرَّْمي َقاَل: يِف َحِديثه اْضِطرَاب.
1( الّنسايئ، الّسنن الكربى، كتاب عرشة الّنساء، باب ُماَلَعَبُة الرَُّجِل َزْوَجَتُه، رقم)8889(. ذكره ابن 

حزم يف املحىّل،560/7 وقال: »َهَذا َحِديٌث َمْغُشوٌش ُمَدلٌَّس ُدْلَسَة ُسوٍء، أِلَنَّ الزّهرّي اْلَمْذُكوَر ِفيِه 
لَْيَس ُهَو اْبَن ِشَهاٍب، لَِكنَُّه رَُجٌل زُْهِريٌّ َمْجُهوٌل اْسُمُه َعْبُد الرَِّحيِم«.

2( مسلم، الّصحيح، كتاب األقضية، باب َنْقِض األَْحَكاِم اْلَباِطَلِة َورَدِّ ُمْحَدَثاِت األُُموِر، رقم)4589(، 

أَْحَدَث  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن  َقاَل رَُسوُل  َقالَْت  َعاِئَشَة  َعْن  وأحمد، املسند، رقم)26033( و)26329( 
«. ولفظ املؤّلف أخرجه البغوي، رشح الّسنة، رقم )103( عن  ِف أَْمرَِنا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه َفُهَو رَدٌّ

عائشة ريض الله عنها.
3( لفظ: »من صنع شيئا«، مل أره فيام عدت إليه من املدّونة الحديثّية، والّلفظ املشهور هو: » 

«، ويف مسند أحمد، رقم)24450( وسنن أيب داود، كتاب  َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه أَْمُرَنا َفُهَو رَدٌّ
الّسنة، باب يف لزوم الّسنة، رقم)4606( َعْن َعاِئَشَة َقالَْت: َقاَل رَُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن »َصَنَع أَْمرًا 

َعىَل َغرْيِ أَْمرَِنا، َفُهَو َمرُْدوٌد«.
4( يف ب: قال.

 ، َثَنا أَْحَمُد ْبُن َعيِلٍّ اْلَجاُروِديُّ اأْلَْصَبَهايِنُّ 5( الطرباين، املعجم الكبري، 38/11 رقم)10970( قال: َحدَّ

، َعْن لَْيٍث، َعْن َطاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ، ثنا ِعيىَس ْبُن َسَواَدَة النََّخِعيُّ ثنا َعْبُد اللِه ْبُن َسِعيٍد اْلِكْنِديُّ
ريَِض اللُه َعْنُه، َقاَل: َسِمَع رَُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َصْوَت رَُجَلنْيِ َوُهاَم َيُقواَلِن: ]البحر الطويل[

واَل َيزَاُل َحَواِريٌّ َتُلوُح ِعَظاُمُه ... َزَوى اْلَحرُْب َعْنُه أَْن ُيَجنَّ َفُيْقرَبَا
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ُهاَم  َفَسأََل َعْنُهاَم، َفِقيَل: ُمَعاِوَيُة َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، َفَقاَل: “اللُهمَّ أْرِكْسُهاَم يِف اْلِفْتَنِة رِْكًسا َوُدعَّ
ا”. إىَِل النَّاِر َدعًّ

، َوِفيِه ِعيىَس ْبُن َسَواَدَة النََّخِعيُّ  رَبَايِنُّ  قال نورالّدين الهيثمي يف مجمع الّزوائد 121/8:” َرَواُه الطَّ
اٌب«. وقال ابن معني:« كّذاب، رأيته«. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. ميزان االعتدال،  َوُهَو َكذَّ

.312/3
الجوزي يف  ابن  قال  اْلُكويِف،  اللَّْيِثّي  زنيم  بن  أيب سليم  ابن  ليث، وهو  أيضا  اإلسناد  قلت: ويف 
الّضعفاء واملتوكني، 29/3:« ضعفه اْبن ُعَيْيَنة َوالّنسايئ، َوَقاَل أَْحمد: ُمْضَطرب الَحِديث َولَِكن قد 
ْعِدّي: يضّعف َحِديُثه. َوَقاَل أَُبو َحاِتم الرَّاِزّي َوأَُبو زْرَعة: اَل ُيْشَتغل  حّدث َعنُه النَّاس. َوَقاَل السَّ
ِبِه َوُهَو ُمْضَطرب الَحِديث. َوَقاَل اْبن حَبان: اْخَتَلط يِف آخر عمره َفَكاَن يقِلب اأْلََساِنيد َويرَْفع 
َواْبن  َويحيى بن مِعني  ان  اْلقطَّ َتركه يحيى  َحِديثهْم،  لَْيَس من  مِبَا  الثَِّقات  َعن  َوَيأيِْت  اْلَمرَاِسيل 
مْهدي َوأحمد«. وأخرجه يف املعجم األوسط، 133/7 رقم)7080( من طريق إِْسَحاُق ْبُن اْلَحارِِث 
يٌك َوأَُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش،  ، َثَنا ُنَصرْيُ ْبُن أيَِب اأْلَْشَعِث َورَشِ اِر اْلُفَقْيِميُّ ، َثَنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اْلَغفَّ الرَّاِزيُّ

ِلِب ْبِن َرِبيَعَة. َعْن َيِزيَد ْبِن أيَِب ِزَياٍد، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَحارِِث ْبِن َنْوَفٍل، َعِن اْلُمطَّ
وفيه: يزيد« بن أيب زياد القريّش الهاشمي أبو عبد الله موالهم الكويف، قال الّذهبي: أحد علامء الكوفة 

املشاهري عىل سوء حفظه. و نقل عن ابن فضيل: كان يزيد بن أيب زياد من أمئة الّشيعة الكبار. 
 قال يحيى: ليس بالقوى. وقال أيضا: ال يحتّج به. وقال ابن املبارك:ارم به. قلت: وذكر له حديث: 

»أركسهام يف الفتنة ركسا«- وقال: غريب منكر. ميزان االعتدال، 424/4.
 ويف تهذيب الّتهذيب، 329/11: قال أحمد: ليس بالحافظ، وقال عثامن الّدارمي عن ابن معني: 
ليس بالقوي، وقال أبو يعىل املوصيل عن ابن معني: ضعيف. وقال العجيل: جائز الحديث وكان 

بآخره يلّقن”.
وترجم له ابن حّبان يف املجروحني،100/3 وقال: »َكاَن يِزيد َصُدوًقا إاِلَّ أَنه ملا كرُب َساَء حفظه 
ن َما لّقن، َفَوقع اْلَمَناِكري يِف َحِديثه من تلقني َغريه إِيَّاه، وإجابته ِفياَم لَْيَس من  َوتَغرّي َفَكاَن َيَتَلقَّ
َحِديثه لسوء حفظه، فسامع من سمع ِمْنُه قبل ُدُخوله اْلُكوَفة يِف أّول عمره َسامع َصِحيح، َوَساَمع 

ء«. من سمع ِمْنُه يِف آخر قدومه اْلُكوَفة بعد تغرّي حفظه وتلّقنه َما يلّقن، َسامع لَْيَس ِبَشْ
ِزَياد َكاَن  وأخرجه ابن الجوزي يف املوضوعات، 28/2 وقال: َهَذا َحِديث اَل َيصّح. َويِزيد ْبن أيَِب 
يلّقن يِف آخر عمره فيلقن. َقاَل: َوَيْحَيى اَل يْحَتج بَحديثه. َوَقاَل اْبن َعِدّي: ُكّل رواياته اَل ُيَتابع َعَلْيَها.

يف  باملناكري  بالحديث حدث  بالثبت  ليس  الكويف،  الفقيمي  الغفار  َعبد  ْبن  َعْمرو  أيضا:  وفيه 
َلُف َيتَِّهُموَنُه ِبأَنَُّه  فضائل عيّل ريض الله َعْنُه)...( َوهو ُمتََّهٌم إَِذا َرَوى َشْيًئا ِمَن اْلَفَضاِئِل وََكاَن السَّ

َيَضُع يِف َفَضاِئِل أَْهِل اْلَبْيِت َويِف َمَثالِِب َغرْيِِهْم. الكامل يف الّضعفاء،253-251/6.
ويف ميزان االعتدال، 272/3: عمرو بن عبد الغّفار الُفَقْيمى، عن األعمش، وغريه. قال أبو حاتم: 
اّتهم بوضع الحديث. وقال ابن املديني: رافيّض تركُته ألجل  متوك الحديث. وقال ابن عدي: 

الرّفض. وقال العقييل وغريه: منَكر الحديث.
والبّزار،  رقم)19780(،  أحمد،  واإلمام   )37720( رقم  املصّنف،  شيبة،  أيب  ابن  وأخرجه  قلت: 
املسند، رقم )3859( وأبو يعىل املوصيل، املسند، رقم )7436( جميعهم من طريق محّمد بن 
فضيل بن غزوان عن يزيد بن أيب زياد عن سليامن بن عمرو بن األحوص، قال: أخربين أبو هالل.

وفيه: يزيد بن أيب زياد ضعيف، كرب فتغرّي وصار يتلّقن. وسليامن بن عمرو بن األحوص الجشمي 
محّققو  قال  وبه   ،287/4 واإليهام،  الوهم  القّطان يف  ابن  قاله  الكويف: مجهول،  األزدي  ويقال 

مسند أحمد )شعيب األرنؤوط ومن معه(، املسند، 465/25 إحالة)2( و24/33 إحالة )2(.
الزّخار،374/10، وبه قال محّققو  البحر  : رجل غري معروف.البزار،  العيّكّ أبو هالل  أيضا:  وفيه 
إسناده ضعيف جداً، مسلسل  قالوا:  كّله  الّسند  وعن   .)2( إحالة   24/33 أحمد،  اإلمام  مسند 

واملجاهيل. بالّضعفاء 
ثني أَُبو  َثنا َسْيٌف، َحدَّ  وأخرجه ابن عدّي، الكامل، 6/5-7 من طريق ُشَعيب بن إبراهيم، َحدَّ
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واحتّجوا بقول أيب بكر: »مزمـور الّشيطان«، ومل ُينِْكْر عليه ملسو هيلع هللا ىلص قوَلُه )1(.

حمِرمني  بقوم  مـّر  أّنه  عنه-  اهلل  -ريض  اخلطاب  بن  عمر  عن  ُروي  ما  اآلثار  ومن 
وفيهم رجل يغنّي فقال: »أال ال َسمـَع اهللُ لكْم«)2(.

ُعَمر َمْوىَل إِْبرَاِهيَم ْبِن محّمد ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبيد اللَِّه َعْن َزْيِد ْبِن أَْسَلَم، َعْن أَِبيِه َعْن َشْقرَاَن. 
َقاَل ابُن َعِدي َوُشَعْيُب ْبُن إِْبرَاِهيَم َهَذا لَُه أََحاِديُث َوأَْخَباٌر، َوهو ليس بذلك املعروف ومقدار 
ما يروي من الحديث َواألَْخَباِر لَْيَسْت ِباْلَكِثريَِة َوِفيِه َبْعُض النَِّكرَِة ألَنَّ يِف أَْخَبارِِه َوأََحاِديِثِه َما ِفيِه 

َلِف. َتَحاُمٌل َعىَل السَّ
بِّّي األسيدي، صاحب كتاب الرّدة، وكتاب الفتوح، وكتاب  قلت: وفيه سيف بن عمر الّتميمي الضَّ

الجمل ومسري عائشة وعيّل.
 قال ابن حّبان يف املجروحني 345/1: اّتهم بالزندقة، َيْرِوي املوضوعات َعن اأْلَْثَبات. 

ويف الضعفاء واملتوكني البن الجوزي35/2: َقاَل يحيى: »َضِعيف الَحِديث فلس خري ِمْنُه«، َوَقاَل 
أَُبو َحاِتم الرَّاِزّي: »َمْتُوك الَحِديث«، َوَقاَل الّنسايئ َوالّدارقطني: »َضِعيف«.

وقال الّذهبي يف املغني يف الّضعفاء292/1: »له تواليف، َمْتُوك ِباتَِّفاق«.
ويف ميزان االعتدال 256/2: »مات سيف زمن الرّشيد«.

وقال ابن حجر: »ضعيف يف الحديث، عمدة يف الّتاريخ«. تقريب الّتهذيب، 262/1.
قلت: أن يكون سيف عارفا بالتاريخ فذلك قد خربناه من خالل دراستنا ملروياته يف أطروحتنا 
للدكتوراه بعنوان: أهّم أحداث عرص الخلفاء الّراشدين بني املحّدثني واإلخبارينّي، غري أّن معرفته 
لها  أدوار  بإسناد  أو  اختالق شخصيات،  أو  أحداث،  باختاع  فيه  الوضع  بالتاريخ مل متنعه من 
هي  أّنها  وإّدعاءه  بدر..  بن  حذديفة  بن  مالك  ابنة  سلمى  زمل  أّم  لقصة  كاختاعه  وهمّية، 
املقصودة من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أّيتكّن تنبح عليها كالب الحوأب«- كام ذكره الّطربي يف تاريخه يف 
ذكر رّدة هوازن وسليم وعامر- مع أّن هذا الحديث عند أحمد يف املسند رقم)24654( يقول: 
إَنَّ َعاِئَشَة، َقالَْت: لاَمَّ أََتْت َعىَل اْلَحْوأَِب َسِمَعْت ُنَباَح اْلِكاَلِب، َفَقالَْت: َما أَُظنُِّني إاِلَّ رَاِجَعٌة، إِنَّ 
: َتْرِجِعنَي َعىَس الله  َبرْيُ رَُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل لََنا: »أَيَُّتُكنَّ َتْنَبُح َعَلْيَها ِكاَلُب اْلَحْوأَِب؟«، َفَقاَل لََها الزُّ

َعزَّ َوَجلَّ أَْن ُيْصِلَح ِبِك َبنْيَ النَّاِس«.
ومن اإلنصاف أن نقول: »إّن قولهم: يشبه حديثه –أي سيف- حديث الواقدي«، هو مقارنة فيها 

ظلم كبري للواقدي.
الفتنة...« عىل ضعفه مل يسلم من عبث سيف بن  أْرِكْسهام يف  وبالعودة إىل حديث: »اللهّم 
عمر فقد عمد إىل تغيري اسمي الّصحابيني معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص إىل معاوية 
بن الّتابوت ورفاعة بن عمرو بن الّتابوت، ومل يذكر أيٌّ مّمن ترجم للّصحابة هذين االسمني يف 
مؤّلفاتهم مع ما عرفوا به من الّتحّري واالستيعاب، كام طال عبثه اختالق شيخه املزعوم أيب عمر 

موىل إبراهيم بن محّمد بن طلحة بن عبيد الله، فإّنه ال يعرف.
رقم)952(.  اإلِْسالَِم،  أِلَْهِل  الِعيَدْيِن  ُسنَِّة  َباُب  العيدين،  أبواب  الّصحيح،  البخاري،  أخرجه   )1

أَيَّاِم  يِف  ِفيِه  َمْعِصَيَة  الَ  الَِّذى  اللَِّعِب  ِف  الرُّْخَصِة  باب  العيدين،  كتاب صالة  الّصحيح،  ومسلم، 
رقم)2098(. اْلِعيِد، 

2( أخرجه ابن أيب الّدنيا، ذّم املالهي، ص48، بسنده عن َيْحَيى ْبُن َسْعيد، َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، 

َثِني َناِفٌع، أَنَّ اْبَن ُعَمَر، َمرَّ َعَلْيِه َقْوٌم ُمْحرُِموَن )الخرب(، ومن طريق ابن أيب الّدنيا أخرجه  َقاَل: َحدَّ
البيهقي، الّسنن الكربى، جامع أَْبَواِب َما َيْجَتِنُبُه اْلُمْحرُِم، َباُب ااِلْخِتَياِر لِْلُمْحرِِم، َواْلَحاَلِل أَْن َيُكوَن 
َقْوُلُهاَم ِبِذْكِر اللِه، أَْو مِبَا َتُعوُد َعَلْيِهاَم َمْنَفَعُتُه يِف ِديٍن أَْو ُدْنَيا. رقم )9179(. واألثر موقوف عىل 

عبد الله بن عمر ال عىل عمر ريض الله عنهام كام ورد يف نّص األدفوي.
قلت: وإسناد هذا األثر صحيح.
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 وبام رواه ابن ماجه يف سننه بسنده إىل عثامن بن عّفان ريض اهلل عنه أّنه قال: »ما 
تغنّيُت، وال متنّيُت، وال مسسُت َذَكري بيمني منذ بايعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.

·  الّنوع الّثالث: املعقـول:
وهو ِمْن وجوٍه :

األوىل  املقّدمة  أّما  الّتحريم.  فيهام  واألصل  ولِعب  لٌو  الغناء  أّن  األّول:   -

َكِر ِباْلَيِمنِي َوااِلْسِتْنَجاِء  1( ابن ماجه، الّسنن، كتاب أبواب الّطهارة وسننها، باب َكرَاِهَيِة َمسِّ الذَّ

ْلُت ْبُن ِديَناٍر، َعْن ُعْقَبَة  َثَنا الصَّ َثَنا وَِكيٌع، َحدَّ َثَنا َعيِلُّ ْبُن محّمد، َحدَّ ِباْلَيِمنِي، رقم)311( قال: َحدَّ
اَن َيُقوُل: )الخرب(.  ْبِن ُصْهَباَن َقاَل: َسِمْعُت ُعْثاَمَن ْبَن َعفَّ

وفيه: الّصلت بن دينار أبو شعيب املجنون، ضعيف متوك. ميزان االعتدال، 318/2.
وأخرجه ابن أيب عاصم يف الّسنة، 558/2 رقم )1170(، وأبو يعىل املوصيل، املسند، رقم)3958( 
عن أيَب َبْهٍز الصقر ْبن َعْبِد الرَّْحَمِن اْبن ِبْنِت َمالِِك ْبِن ِمْغَوٍل ثنا َعْبُد اللَِّه ْبُن إِْدِريَس َعِن اْلُمْخَتاِر 

بن فلفل َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل )فذكره(.
امليزان،317/2:  الّذهبي يف  قال  بن مغول،  مالك  أبوبهز، سبط  الرحمن،  بن عبد  الّصقر  وفيه: 
حدث عن عبد الله بن إدريس، عن مختار بن فلفل، عن أنس بحديث كذب: قم يا أنس فافتح 
أليب بكر، وبرّشه بالخالفة من بعدى، وكذا يف عمر، وعثامن. قال: قال ابن عدي: كان أبو يعىل إذا 
حّدثنا عنه ضعفه. وقال أبو بكر بن أيب شيبة: كان يضع الحديث. وقال أبو عيل جزرة: كّذاب.

الّسنة، 595/2 رقم   وأخرجه ابن أيب شيبة، املصّنف، 364/6 رقم)32055( وابن أيب عاصم يف 
)1308(، والبزار، املسند، 93/2 رقم )448(، والّطرباين، املعجم الكبري، 85/1 رقم )124( من طرق 

) الخرب(. عّدة عن اْبِن لَِهيَعَة ثنا َيِزيُد ْبُن َعْمٍرو اْلَمَعاِفِريُّ َقاَل: َسِمْعُت أََبا َثْوٍر اْلَفْهِميَّ
وفيه: َعبد الله بن لَِهيَعة بن عقبة الحرضمي أبو عبد الرحمن قاىض مرص وعاملها، ويقال الغافقي: 
ضعيف ال يحتّج به. ميزان االعتدال، 476/2، وابن الجوزي، الّضعفاء واملتوكون، تحقيق عبد الله 

القايض، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1406ه، 136/2.
وأخرجه اآلجري، الرّشيعة، 1951/4 رقم)1424( والطرباين، األوسط، 266/1 رقم)868( من طرق 
َثِني إِْبرَاِهيُم ْبُن محّمد ْبِن َحاِطٍب، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن  عن َعْبِد اأْلَْعىَل ْبِن أيَِب اْلُمَساِوِر َقاَل: َحدَّ

ْبِن ُمَحرْيِيٍز، َعْن َزْيِد ْبِن أَرَْقَم.
وفيه: عبد األعىل بن أيب املساور الكويف الجرار، ضعفوه، قال يحيى وأبو داود: ليس بشء. وقال 

ابن نري والّنسايئ: متوك. وقال الّدارقطني: ضعيف. ميزان االعتدال، 531/2.
وعبد الرحمن بن محرييز الجمحي، قال ابن القّطان: ال يعرف. تهذيب الّتهذيب، 268/6.

الرّشيعة، 1951/4 رقم)1425(  الكبري، 192/5 رقم)5061( واآلجري،  وأخرجه الطرباين، املعجم 
َعِن  اأْلَْعىَل،  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  يِنُّ  اْلِحامَّ اْلَحِميِد  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ َقاَل:  ُحَمْيٍد  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  عن محّمد 

أَرَْقَم. ْبِن  َزْيِد  َعْن   ، ْعِبيِّ الشَّ
وفيه: َعبد اْلَحِميِد ْبُن َعبد الرَّْحَمِن الحامين كويف، ُيَكنَّى أبا َيْحيى، فقال ابن معني: ضعيف ليس 

بشء، وقال مرّة: ثقة. وضّعفه أحمد. الكامل يف الضعفاء، 9/7.
 وعبد األعىل بن أيب املساور الكويف الجرار، -مّر بك شأنه-.

وأخرجه أبو بكر الّدينوري املاليك، املجالسة وجواهر العلم، 162/2 رقم)285( عن إِْبرَاِهيم ْبِن 
اَن. ، َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َقاَل: َقاَل ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ ، َنا اْلُحَمْيِديُّ َحِبيٍب اْلَهَمَذايِنُّ

وهذا الّسند منقطع إن مل يكن معضال، فسفيان ولد سنة سبع ومائة للهجرة، وقتل عثامن ريض 
الله عنه سنة خمس وثالثني. 
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فواضحة، وأّما الّثانية فيدّل عليها الكتاب والسنّة.

أّما الكتاب:

ًوا َوَلِعًبا﴾)1(. ُذوا ِدينَُهْم َلْ َ فقوله تعاىل: ﴿الَِّذيَن اتَّ

ٌو﴾)2(. ْنَيا َلِعٌب َوَلْ َياُة الدُّ اَم احْلَ وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ

ٌو َوَلِعٌب﴾)3(. ْنَيا إاِلَّ َلْ َياُة الدُّ وقوله تعاىل: ﴿َوَما َهِذِه احْلَ

وقوله تعاىل: ﴿َفَذْرُهْم َيُوُضوا َوَيْلَعُبوا﴾)4(.

الذّم،  معرض  يف  ُذكر  ذلك  أّن  بِه  الّتمّسك  »وجه  القرطبي:  العّباس  أبو  قال 
الّلهو والّلعب حمّرما رشعا،  أن يكون  فيلزُم  املذموُم رشعا حمّرم رشعا،  والوصف 
وهو ُمرادنا -قال-: ثّم إّن الّلهَو والّلعب من أسامء األجناس، فيلزم الذّم جلنسهام 

وهو املطلوب.

وأّما السنّـة:

فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كّل يشء يلهو به الرجُل باطل، إالّ ثالثة«. وليس هذا ِمن الّثالثة)5(.

وكذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » لسُت ِمْن َدد وال الّدُد ِمنّي«)6(.
1( سورة األعراف، 51.

2( سورة محّمد، 36.

3( سورة العنكبوت، 64.

4( سورة الّزخرف، 83.

5( مّر تخريجه.

6( أخرجه البخاري، األدب املفرد، تحقيق محّمد فؤاد عبد الباقي، ط3، دار البشائر اإلسالمية، 

ٍم َقاَل: أَْخرَبََنا َيْحَيى ْبُن محّمد أَُبو َعْمٍرو  َثَنا محّمد ْبُن َسالَّ بريوت، 1409ه/1989م، رقم)785( َحدَّ
ِلِب َقاَل: َسِمْعُت أََنَس ْبَن َمالٍِك َيُقوُل: َقاَل رَُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. اْلَبرْصِيُّ َقاَل: َسِمْعُت َعْمرًا َمْوىَل اْلُمطَّ

والّدواليب، الكنى واألسامء، 555/2 رقم)998( من طريق يحيى بن محّمد أيب زكري به.
وأخرجه البّزار، البحر الّزّخار، 345/12 رقم)6231( والطرباين، املعجم األوسط، 132/1 رقم)413(. 
والدواليب، الكنى واألسامء، 555/2 رقم)998( والبيهقي، السنن الكربى، رقم)20965( ويف اآلداب 
له، ص258 رقم)630( من طرق عّدة عن َيْحَيى ْبُن محّمد ْبِن َقْيٍس أيب زكري عن َعْمَرو ْبن أيَِب 

َعْمٍرو عن أََنَس ْبَن َمالٍِك َقاَل رَُسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.
وقال البزار: َوَهَذا اْلَحِديُث الَ نعلُمُه ُيْرَوى إالَّ َعن أََنٍس، والَ َنعلم َرَواُه َعن َعْمرو ْبِن أيَِب َعْمرو 

إالَّ َيْحَيى ْبُن محّمد بن قيس.
وأخرجه العقييل، الّضعفاء، 427/4 من طريق َيْحَيى ْبُن محّمد ْبِن َقْيٍس أبو أَُبو ُزَكرْيٍ، َعْن َعْمِرو 
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ْبِن أيَِب َعْمٍرو، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك. قال العقييل: تابعه عليه من هو دونه.
 ويف سند هذا الحديث: يحيى بن محّمد بن قيس املحاريب أبو زكري البرصي الرضير مدين األصل 
كنيته أبو محّمد وأبو زكري لقٌب، روى عن زيد بن أسلم وعمرو بن أيب عمرو موىل املّطلب، وروى 
عنه محّمد بن سالم البيكندي وعيل بن املديني، أخرج له البخاري يف األدب املفرد فرد حديث 

هو حديث لست من دد وال دد مّني. 
قال املّزي: وهذا الحديث إّنا ُيْعرَُف بيحيى بن محّمد بن قيس عن عمرو بن أيب عمرو. تهذيب 

الكامل، 525/31 - 526.
قال الّذهبي: قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وروى الكوسج عن ابن معني: ضعيف. قال الفالس: 
ليس هو مبتوك. وقال أبو زرعة: أحاديثه مقاربة سوى حديثني. وقال ابن حبان: ال يحتّج به. 

وقال العقييل، ال يتابع عىل حديثه. ميزان االعتدال، 405/4.
وقال ابن عدى: عاّمة أحاديثه مستقيمة إاّل األحاديث التى بّينتها، وذكر منها حديث:” لست من 

دد وال دد مّني” . الكامل، 106/9.
يِف  اج  اْلحجَّ بن  ُمسلم  َعنُه  أْخُرج  وقال:   202/3 املتوكني،  و  الّضعفاء  يف  الجوزي  ابن  وذكره 

ِحيح. لصَّ ا
 ُ قال الذهبي يف سري أعالم الّنبالء، 59/8: َخرََّج لَُه ُمْسِلٌم ُمَتاَبَعًة ِفْياَم أَُظنُّ الَ يِف األُُصْوِل َفإِنَُّه لنَيِّ

الَحاِل.
وفيه أيضا : عمرو بن أب عمرو – واسمه ميرسة- موىل املطلب بن عبد الله بن حنطب املخزومى 
القريش أبو عثامن املدين، روى عن أنس ومواله املّطلب بن عبد الله. روى عنه مالك بن أنس 

وعبد العزيز بن محّمد الدراوردي وأبو محّمد يحيى بن محّمد البرصي. 
قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال يحيى بن معني: يف حديثه ضعفن ليس بالقوّي، وليس 

بحّجة. الجرح والتعديل، 253/6.
وقال الّذهبي يف الكاشف، 84/2: قال أبو داود: ليس بالقوّي.

 وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيى بن معني: ليس بذاك القوّي، وقال أبو بكر بن 
أيب خيثمة عن يحيى بن معني: ضعيف. وقال أبو زرعة ثقة. وقال أبو حاتم ال بأس به. وقال 
الّنسايئ ليس بالقوي. وقال أبو أحمد بن عدي: ال بأس به ألّن مالكا قد روى عنه وال يروي مالك 

إاّل عن صدوق ثقة. تهذيب الكامل، 169/22 - 170.
قال العجيل يف الّثقات، 181/2 : ثقة ينكر عليه حديث البهيمة.

وقال العقييل يف الضعفاء، 289/3 عن يحيى بن معني قال: عمرو بن أيب عمرو ال يحتّج بحديثه، 
كان مالك يروي عن عمرو بن أيب عمرو وكان يستضعفه.

وملا ذكر الّدارمي يف كتاب »األطعمة« حديًثا من حديثه قال: هذا الحديث فيه ضعف من أجل 
عمرو بن أيب عمرو. إكامل تهذيب الكامل يف أسامء الّرجال، 236/10.

قلت: يتبنّي مام سلف ذكره أّن حديث لست من دد )...( يف األدب املفرد هو من رواية يحيى بن 
محّمد بن قيس امللقب بأيب زكري، وكنيته أبو محّمد، وأّن البخاري تفرّد بكنيته: أيب عمرو، ومل أر 

أحدا من املتجمني قد تكّلم عن ذلك، وال من محّققي وداريس كتاب األدب املفرد.
رَاَورِْدّي،  وأخرجه الطرباين، املعجم الكبري،343/19 رقم)794( بسنده عن َعْبد اْلَعِزيِز ْبُن محّمد الدَّ

ِلِب، َعْن ُمَعاِوَيَة.  َعْن َعْمِرو ْبِن أيَِب َعْمٍرو، َعِن اْلُمطَّ
ِلِب ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن  ، َعْن َعْمِرو ْبِن أيَِب َعْمٍرو، َعِن اْلُمطَّ رَاَورِْديِّ قال الّدارقطني: وروي َعِن الدَّ

رقم)2496(. الّدارقطني، 114/12  علل  أَْشَبُه.  َواْلُمرَْسُل  ُمرَْساًل.  َحْنَطٍب 
، َعْن محّمد ْبِن أَْحَمَد ْبِن َنرْصٍ الّتمذي، َعْن  رَبَايِنُّ وقال الهيثمي مجمع الزوائد، 226/8: َرَواُه الطَّ

اِب اأْلَزَْهِريِّ َولَْم أَْعرِْفُهاَم. محّمد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّ
واإلرسال،  الّتدليس  كثري  كان  فإّنه  الله،  عبد  بن  املطلب  بعنعنة  أيضا  معلول  الطريق  وهذا 
الهيثمي يف مجمع  الّتهذيب، 189/2. وبه وصفه أيضا  كام ذكره الحافظ ابن حجر يف تقريب 

������� ������ ������� 01.indd   138 06/03/2019   16:10



139

اإلمتاع بأحكام الّسماع

قال: »وفّس)1( مالك الّدَد باللهو والّلعب، وما ترّبأ النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص منه فهو حمّرم«)2(.

- الوجه الّثاين: أّن الغناء جيّر إىل ما تّر إليه اخلمـر من املفاسد، وإّنام قلنا ذلك 
ألّنه ُيذهب احلياء والوقار، حّتى أّن الّرجل يأيت بام يستقبحه من غريه يف حال صحوه 
من حتريك الرأس، والّرقص، والّتصفيق باألصابع، وما كان فعله كذلك كان حمّرما 

قياسا عىل اخلمـر. 

با، وُيذّكره ما مىض  - الوجه الّثالث: أّنه حيّرُك ِمن متعاطيه دواعي الوى والصَّ
من شهواته، وحيّضه عىل البطالة واملجون، فلزم)3( من ذلك حتريمه.

قال  باألجنبّية.  اخللوة  عىل  قياسا  مالبسته  فُتحّرم  الفساد،  مظنّة  أّنه  وحتريره: 
القرطبّي: »وَمْن اّدعى خالف ذلك فالنّظُر األصويّل يقتيض أّن احلكم متى عّلق عىل 

املظنّة ال ُينظر إىل أفراد الّصـور«.

- الوجه الّرابع: إّن يف تعاطي الغناء تشّبها باملخانيث وامُلّجان والُفّساق، والّتشّبه 
هبم حـراٌم.

- الوجه اخلامس: أّن الغناء صوت مطرب بانفراده، فكان حراما كالعود وسائر 
اآلالت املطربة بانفرادها)4(.

الزوائد،100/3.
وأخرجه اإلسامعييل أبو بكر أحمد بن إبراهيم )ت371ه(، معجم أسامي شيوخه، 341/1. قال: 
َثِني أيَِب، َعْن أيَِب َعاِصٍم النَِّبيِل، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،  ، ِمْن ِحْفِظِه إِْماَلًء، َحدَّ ُدويِسُّ َثَنا أَُبو اْلَفْضِل السَّ َحدَّ

َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر. َعْن أيَِب الزُّ
والّسند معلول بابن جريج وأيب الّزبري فهام مدّلسان وقد عنعنا.

1( يف ب وج: وقد فرّس.

2( القائل هو أبو العّباس القرطبي.

3( يف أ: فيلزم.

4( هذا املبحث الذي عنون له بـ: الّنوع الّثالث: املعقول. هو ملّخص ملا أورده القرطبي من حجج 

القائلني بتحريم الغناء. كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص43 - 50.
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الفصل الثالث:

يف بيان ما احتّج به القائلـون باإلباحـة وهو أربعة أنـواع:

· الّنوع األّول: الكتاب:
وهو ثالث آيـات:

َفَيتَّبُِعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن  ِعَباِد   ْ ﴿َفَبرشِّ وجّل:  عّز  قوله  األوىل:  اآلية   -
َأْحَسنَُه﴾)1(.

وجه التمّسك به أّن القول يعّم مجيع أنواع الكالم، ومن مجلتها الغناء، فُيتمّسك 
بالعموم حّتى يرد خمّصص أو ناسخ.

َيُِدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن  تعاىل: ﴿الَِّذيَن  قوله  الّثانية:  اآلية   -
ُم  ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاْلَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن اْلُنَْكِر َوُيِلُّ َلُ َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم ِف التَّْوَراِة َواإْلِ

َبائَِث﴾)2(. ُم َعَلْيِهُم اخْلَ الطَّيَِّباِت َوُيَرِّ

طّيب،  كّل  فيشمل  والاّلم  باأللف  حمىّل  مجع  الطّيبات  أّن  باآلية  التمّسك  وجه 
والطّيب ُيطلق عىل معان ثالثة: املستّلذ، وهو األكثر واملتبادر إىل الفهم عند التجّرد، 
أفراد  من  فرد  كّل  تتناول  كلّية،  ]العموم  وصيغة  واحلالل،  الّطاهر  بإزاء  وُيطلق 

العموم وتتعّلق به، ومن األفراد املستلـّذ.

ويرّجح املستلـّذ شيئان:
أحدمها: أن يّدعى فيه[)3( احلقيقة، وأّن الطّيب حقيقة يف املستلّذ، وُيطلق جمازا 
له  ليس  واحلالل  يرّجحه،  اخلبائث«،  عليهم  »وحُيّرم  قوله:  أّن  والّثاين:  غريه.  عىل 
مدخل يف هذه اآلية مع قوله: »وحيّل«، فإّنه لو مُحل عىل احلالل كان تقدير الكالم: 

1( سورة الزّمر، 17 - 18.

2( سورة األعراف، 157.

3( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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وحيّل احلالل، وال يصّح إالّ عىل طريقة التجّوز، ويكون امُلراد: ونبنّي، واألصل عدم 
ذلك كّله.

َم َعَلْيُكْم﴾ )1(. َل َلُكْم َما َحرَّ - اآلية الّثالثـة: قوله تعاىل: ﴿َوَقْد َفصَّ

بتحريم  يرد نّص من كتاب وال سنّة  أبو حمّمد عيل بن حزم: » ومل  قال احلافظ 
الغناء، ولو ورد لكنّا أّول قائل به، فدّل عىل أّنه ليس من املحّرمات«)2(.

·  الّنوع الّثاين: السّنة:
وقد جاءت أحاديث داّلة عىل جواز الغناء وسامعه:

َأُبو َبْكٍر  - احلديث األّول: ما ثبت عن عائشة -ريض اهلل عنها- قالت: »َدَخَل 
َوِعنِْدي َجاِرَيَتاِن ِمْن َجَواِري األَْنَصاِر ُتَغنَِّياِن باَِم َتَقاَوَلِت األَْنَصاُر َيْوَم ُبَعاَث، َقاَلْت: 
ْيَطاِن يِف َبْيِت َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ]َوَذلَِك[)3(  ، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَمَزاِمرُي الشَّ َوَلْيَسَتا بُِمَغنَِّيَتنْيِ

يِف َيْوِم ِعيٍد، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا َبْكٍر، إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا َوَهَذا ِعيُدَنا«.

أخرجه البخاري يف صحيحه يف: سنّة العيد)4(.

وأخرجه يف أبواب متفّرقة من ]عّدة[)5( طرق يف بعضها أّنه: » دخَل عليها يف يوم 
فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنّيان وتدّففان، ويف هذا الّطريق قال له النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 

دعهام«)6(. 

1( سورة األنعام، 119.

2( مل أر هذه العبارة بهذا اللفظ فيام عدت إليه من مؤلفات ابن حزم، ويف املحىل باآلثار،565/7: 

ٌء أََبًدا، وَُكلُّ َما ِفيِه َفَمْوُضوٌع، َوَواللَِّه لَْو أُْسِنَد َجِميُعُه أَْو َواِحٌد ِمْنُه  »َواَل َيِصحُّ يِف َهَذا اْلَباِب يَشْ
ْدَنا يِف اأْلَْخِذ ِبِه«. َفأَْكرَثَ ِمْن َطِريِق الثَِّقاِت إىَل رَُسوِل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص - لاََم َترَدَّ

ٍء ِمامَّ َذَكرَْنا  ويف 569/7 قوله: »لَْم َيأِْت َعْن اللَِّه -َتَعاىَل-، َواَل َعْن رَُسولِِه -ملسو هيلع هللا ىلص- َتْفِصيٌل ِبَتْحِريِم يَشْ
ُه َحاَلٌل ُمْطَلٌق«. فَصحَّ أَنَُّه ُكلُّ

3( ما بني عاقفتني زيادة من صحيح البخاري.

4( الّصحيح، كتاب أبواب العيد، باب سّنة العيدين، رقم)952(.

5( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

عَْن  ولفظه:  رقم)3931(  املَِديَنَة،  َوأَْصَحاِبِه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيِّ  َمْقَدِم  َباُب  األنصار،  مناقب  كتاب   )6

َعاِئَشَة، أَنَّ أََبا َبْكٍر، َدَخَل َعَلْيَها َوالنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَدَها َيْوَم ِفْطٍر أَْو أَْضًحى، َوِعْنَدَها َقْيَنَتاِن ُتَغنَِّياِن 
، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعُهاَم  ْيَطاِن؟ َمرََّتنْيِ مِبَا َتَقاَذَفْت األَْنَصاُر َيْوَم ُبَعاٍث، َفَقاَل أَُبو َبْكٍر: ِمزَْماُر الشَّ

َيا أََبا َبْكٍر، إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا، َوإِنَّ ِعيَدَنا َهَذا الَيْوُم«.
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ويف باب آخر: »تغنّيان وتدّففان وترضبان«)1(. 

 وأخرجه مسلم يف: العيد)2(، وأخرجه النّسائي يف: عرشة النّساء)3(، وهو حديث 
مّتفق عليه.

ووجه التمّسك به ]أهّنام[ )4( غنّتا بحرضته الرّشيفة، وزَجَر أبا بكر عن اإلنكار 
عليهام، ومل ينهه عن سامعهام، فدّل ذلك عىل جوازه وإباحتـِه.

قِدموا  مّلا  أهّنم  عائشة  حديث  من  أيضا  البخاري  أخرجه  ما  الّثاين:  احلديث   -
إذا أخذته احلّمى يقول: احلديث. وقد  أبو بكر  أبو بكر وبالل فكان  املدينة ُوعك 
اهلل  أّن قول عائشة -ريض  به[)5(   [ التمّسك  الّشعر، ووجه  إنشاد  قّدمناه يف فصل 

تعاىل عنها- : »وكان بالل إذا أقلعْت عنه ] احلّمى[)6( يرفع عقريته«)7(.

قال احلافظ أبو عمر ابن عبد البـّر: »معنى يرفع عقريته أي: يرفع صوته كاملغنّي 
بالّشعر ترّنام، - قال-: »وأكثر ما تقوله العرب ملن رفع صوَته بالغناء«)8( واحتّج به 

عىل الغناء، لكنه خّصه بأنواع كام قّدمناه.

النّبّي  به  وأخربت  عائشة،  وسمعته  بالّشعر،  تغنّى  بالال  أّن  به  التمّسك  ووجه 
ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ينهه عن فعله)9(، وال هنى عائشة عن استامعه، فكان تقريرا للجـواز.

َبْيع بنت معّوذ  - احلديث الّثالث: ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث الرُّ
قالت: »جاء النبّي ملسو هيلع هللا ىلص فدخل حني ُبنِي)10( عيّل، فجلس عىل فرايش كمجِلِسَك منّي، 

ِة الَحَبِش، َوَقْوِل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َبِني أَرِْفَدَة، رقم)3529(. 1( كتاب املناقب، َباُب ِقصَّ

2(الّصحيح، كتاب صالة العيدين، باب الرُّْخَصِة يِف اللَِّعِب الَِّذي اَل َمْعِصَيَة ِفيِه يِف أَيَّاِم اْلِعيِد، رقم 

.)892(
 ، فِّ َْب ِبالدُّ 3( الّسنن الكربى، كتاب عرشة الّنساء، باب إِْطاَلُق الرَُّجِل لَِزْوَجِتِه اْسِتاَمَع اْلِغَناِء، َوالرضَّ

رقم )8910(.
4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( البخاري، الّصحيح، كتاب فضائل املدينة، َباُب َكرَاِهَيِة النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن ُتْعَرى 

.)1889( املَِديَنُة، 
8( الّتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، 196/22.

9( يف أ: قوله.

10( يف أ: حني نّبئ. وهو تصحيف فاحش. 
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فجعلْت جويريات لنا يرضبن بالّدّف، وينُدبن َمْن ُقتِل من آبائي يوم بدر، إذ قالت 
إحداهّن:

* وفينا نبّي َيْعلُم ما يف غـٍَد *

فقال عليه الّسالم: »دعي هذه، وقويل الذي كنِت تقولني«. 

أخرجه يف باب الرّضب بالّدّف يف النّكاح)1(.

وأخرجه الرّتمذّي عن محيد بن َمْسَعَدَة البرصّي، عن برش بن املفّضل، عن خالد، 
عن ذكوان، عن الّربيع بنت معّوذ. وقال: »حديث حسن صحيح«)2(.

وأخرجه أبو داود عن مسّدد، عن برش بن املفضل)3(.

وأخرجه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن يزيد بن هارون، عن مّحاد بن 
عاشوراء،  يوم  باملدينة  »كنّا  قال:  املديّن)4(-  خالد  اسمه  احلسني-  أيب  عن  سلمة، 
ذ، فذكرنا ذلك لا  واجلواري يرضبن بالّدّف ويتغننّي، فدخلنا عىل الّربيع بنت ُمعوِّ
فقالت: دخل عيّل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صبيحة عريس، وعندي جاريتان تغنّيان وتندبان 

آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقوالن فيام تقوالن:

* َوفِينَا َنبِيٌّ َيْعَلُم َما يِف َغد*

فقال: »أّما هذا فال تقواله، ال يعلم ما يف غد إاّل اهلل«)5(.

- احلديث الّرابع: ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن عائشة -ريض اهلل عنها- 
أهنا زّفت امرأة إىل رجل من األنصار، فقال النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائشة ما كان معكْم لٌو؟ 

فإّن األنصاَر ُيعجبهُم اللهُو«)6(.

1( الّصحيح، كتاب الّنكاح، باب رضب الّدّف يف الّنكاح والوليمة، رقم)5147(. 

2( الّتمذي، الّسنن، أبواب الّنكاح، َباُب َما َجاَء يِف إِْعاَلِن النَِّكاِح، رقم )1090(.

3( الّسنن، كتاب األدب، باب الّنهي عن وأبو داود، الّسنن، كتاب األدب، باب الّنهي عن الغناء، 

رقم)4922(.
4( يف الّنسخ جميع: خالد املدائنّي، وهو: خالد بن ذكوان أبو الحسني ويقال أبو الحسن املديّن. 

تهذيب الّتهذيب، 78/3.
5( الّسنن، كتاب الّنكاح، باب الغناء والّدّف، رقم)1897(.

يِت َيْهِديَن املَْرأََة إىَِل َزْوِجَها َوُدَعاِئِهنَّ ِباْلرَبََكِة، رقم)5162(. 6( الّصحيح، كتاب الّنكاح، َباُب النِّْسَوِة الالَّ
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من  لا  قرابة  ]ذات[)1(  عائشة  أنكحْت  عّباس:   ابن  عن  ماجه  ابن  وأخرجه 
األنصار، فجاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أهدْيُتم الفتاَة ؟ قالوا: نعم، قال: أْرسْلُتْم معها 
من يغنّي؟ قالت: ال ! فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إّن األنصار فيهم غَزل، فلو بعثُتْم معها 

َمن)2( يقول: 

]من الّرجز[

أتْيناُكـْم أتْيناكـْم  ***  فحّيانا وحّيـاكْم«)3(.

وروى الّشيخ، اإلمام، احلافظ، قايض القضاة، تقّي الّدين حمّمد، ابن الّشيخ العامل 
جمد الّدين عيّل بن وهب القشريّي، يف كتابه »اقتناص الّسوانح« بسنده عن عائشة 
ليتيمة كانت عندها-،  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما فعلْت فالنُة ؟ -  أّن  -ريض اهلل عنها- 
فقالت: أهدْيناها إىل زوجها فقال: هاّل بعثُتْم معها بجارية ترضب بالدّف وتغنّي؟ 

قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 

* أتْيناُكـْم أتْيناكـْم *)4(، احلديث.

إبراهيم  إسحاق  أبو  »أنبَأنا  املقديس:  طاهر  بن  حمّمد  الفضل  أبو  احلافظ  وقال 

1( ما بني عاقفتني زيادة من سنن ابن ماجه.

2( يف أ: جارية تقول.

، رقم)1900(، حسن لغريه، هذا إسناد ضعيف لضعف  فِّ 3( الّسنن، أبواب الّنكاح، َباُب اْلِغَناِء َوالدَّ

األجلح وهو ابن عبد الله بن ُحَجيَّة الكندّي، أبو حجيَّة الكويّف.
الّسنن الكربى رقم  وأخرجه أحمد رقم)15209(، والبزار )1432 - كشف األستار( والّنسايئ يف 
)5540( من طريق األجلح، عن أيب الّزبري، عن جابر بن عبد الله، بدل عبد الله بن عّباس. وفيه 

األجلح وهو ضعيف، وأبو الّزبري امليك محّمد بن مسلم، صدوق إاّل أّنه يدّلس، وقد عنعن.
وأخرجه البيهقي يف الكربى، رقم)14691( من طريق أيب عوانة الوضاح اليشكري، عن األجلح، 

عن أيب الزبري، عن جابر، عن عائشة.
الباب عن عائشة عند الطرباين يف األوسط )3265(، وسنده ضعيف فيه: رّواد بن الجّراح  ويف 
أبو عصام العسقالين صدوق اختلط بأخرة فتك ويف حديثه عن الثوري ضعف شديد. تقريب 

.303/1 الّتهذيب، 
وأصل الحديث ثابت يف الصحيح، فقد أخرجه البخاري )5162( من طريق عروة، عن عائشة:

4( قلت: كتاب اقتناص الّسوانح يف عداد الكتب املفقودة، والرواية التي ذكرها ابن دقبق العيد 

هي رواية الطرباين عن عائشة يف األوسط )3265(، وسنده ضعيف فيه: رّواد بن الجّراح أبو عصام 
العسقالين صدوق اختلط بأخرة فتك، ويف حديثه عن الّثوري ضعف شديد. تقريب الّتهذيب، 

.303/1
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بن  احلسني  حّدثنا  الّتاجر)1(،  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  أنبأنا  هبا،  األصفهاين  حمّمد  بن 
أبو  الّزبري بن خالد)2(، حّدثنا صفوان بن هبرية  إسامعيل املحاميل، حّدثنا أبو محزة 
عبد الّرمحن القصري، عن ابن جريج قال: أخربين أبو األصبغ)3( أّن مجيلة أخربته أهّنا 
سألت جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه- عن الغناء فقال: نكَح بعُض األنصار بعَض 
أهدْيِت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  لا رسول  فقال  ُقباء،  إىل  وأهَدهْتا  عنها-  اهلل  عائشة -ريض  أهل 
عروسِك؟ قالت: نعم، قال: فأْرسْلُتْم معها بغناء فإّن األنصاَر حُيّبونه ؟ قالت: ال، 
بن  الّزبري حمّمد  أبو  رواه  املدينة-«.  تغنّي يف  كانت  زينب -امرأة  يا  فأْدركيها  قال: 

مسلم املّكّي عن جابر كذلك)4(.

اهلل،  عبد  بن  هارون  »أنبأنا  النّسائي:  الّرمحن  عبد  أبو  قال  اخلامس:  احلديث   -
بن  الّسائب  عن  ُخَصْيَفَة)5(،  بن  يزيد  عن  اجلعيد،  حّدثنا  إبراهيم،  بن  مّكّي  حّدثنا 
يزيد، أّن امرأة جاءت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا عائشة أتعرفني هذه؟ فقالت: ال يا 
نبّي اهلل، قال: هذه قينة بني فالن، حتّبني أن تغنّيِك ؟ فغنّتها. فقال النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: قد نفَخ 

الّشيطاُن يف منخرهْيا«. 

أخرجه النّسائي يف باب إطالق الّرجل لزوجته استامَع الغناء والرضب بالدّف)6(.

ممّن  البغدادي،  احلاّمل  له  ُيقال  الذي  هو  اهلل  عبد  بن  هارون  صحيح،  وإسناده 
يروي عنه أبو زرعة وأبو حاتم، قال أبو حاتم: َصدوق)7(.

1( كذا يف الّنسخ، ويف املطبوع من كتاب الّسامع : البارص، ويف مخطوط كتاب السامع: الباحر. 

مخطوط املكتبة األزهرّية، )خاص 1003/عام 53263( لوحة، 7. والّصحيح ما أثبتنا، فإّن إبراهيم 
بن  الحسني  الله  عبد  أيب  الّسبيك من طريق  والّتاج  الّذهبي  يقع يف سند  الّتاجر  الله  عبد  بن 
إسامعيل املََحاميل القايض. انظر: الّذهبي، سري أعالم الّنبالء، 74/22، والّسبيك، طبقات الّشافعية 

الكربى، 45/10.
2( يف الّنسخ: أبو حمزة الّزبري بن خالد، ويف املطبوع كام يف املخطوط: أَُبو َحْمزََة أََنُس ْبُن َخالٍِد 

)بن عبد الله بن أيب طلحة األنصاري(، وهو الّصواب، انظر: تاريخ بغداد، 49/7.
3( كذا يف سائر الّنسخ، ويف املطبوع واملخطوط من كتاب الّسامع: أبو األصبع.

)ت  البكري  التيمي  الوهاب  عبد  بن  أحمد  الّدين  شهاب  والنويري  ص39.  الّسامع،  كتاب   )4

1423ه،  القاهرة،  القومية،  والوثائق  الكتب  دار  ط1،  األدب،  فنون  يف  األرب  نهاية  733هـ(، 
.139/4

5( يف أ: حصينة.

 ، فِّ ِبالدُّ َْب  َوالرضَّ اْلِغَناِء،  اْسِتاَمَع  لَِزْوَجِتِه  الرَُّجِل  إِْطاَلُق  باب  النَِّساِء،  ِعرْشَِة  كتاب  الّسنن،   )6

رقم)8911(. وليس فيه: »فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قد نفَخ الّشيطاُن يف َمْنِخرْيها«. وهي يف مسند أحمد، 
رقم)15720(. قال شعيب األرنؤوط: »إسناده صحيح عىل رشط الّشيخني«. وأورده الهيثمي يف 

»املجمع« 130/8 وقال: رواه أحمد والطرباين يف »الكبري« ورجال أحمد رجال الّصحيح.
7( الجرح والتعديل، 92/9.
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ومّكي بن إبراهيم الّسخيّس احلنظيّل الّتميمي من شيوخ البخاري، أخرج له يف 
صحيحه وقال عنه الّدارقطني: إّنه من احلّفاظ، ووّثقه أبو حاتم )8(.

واجلعيد بن عبد الرمحن بن أوس ثقة مشهور، أخرج له أهل الّصحيح )9(. 

ويزيد بن خصيفة وّثقه غري واحد من احلّفاظ، وروى له أهل الّصحيح )10(.

وروينا هذا احلديث يف معجم الّطرباين الكبري، أخرجه عن أمحد بن داود املّكّي، 
عن عيّل بن َبْحٍر، عن مّكّي، عن اجلعيد فذكره)11(.

ويف رواية: »حُتّبنَي أن تغنّيِك؟ فقالت: نعم، فغنّتها«)12(.

وهذا احلديث قوّي الّداللة عىل إباحة الغناء من الرجال والنّساء، وقوله: »قينة« 
ذلك،  يف  مشهورة  »قينة«  لفظ  فإّن  الغناء)13(،  صنعتها:  هذه  كانت  أهّنا  عىل  يدّل 
واستدعاء النبّي ملسو هيلع هللا ىلص من عائشة حمّبة أن تغنّيها، ومل تسأله هي ذلك، وإّنام ابتدأها به، 

وِغنَاَها لعائشة بحرضته ملسو هيلع هللا ىلص، كّل ذلك رصيح يف اإلباحـة.

- احلديث الّسادس: قال أبو ذّر الروي: »أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن احلسني قراءة 
عليه، حّدثنا عبد اهلل بن سليامن، حّدثنا هارون بن إسحاق، حّدثنا حمّمد وهو ابن 
أّنه أتى أبا مسعود  عبد الوهاب، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن عامر بن سعد 
وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد)14( وعندهم غناء، فقلُت لم: ما هذا وأنتْم أصحاب 

حمّمد ؟ قالوا: إّنه رّخص لنا يف الغناء يف العرس«)15(.

قال: وأخربنا عبد الرمحن بن عمر اخلاّلل، حّدثنا احلسني بن إسامعيل، حّدثنا 
أيب  عن  الّثوري،  سفيان  عن  الوّهاب،  عبد  بن  حمّمد  حّدثنا  إسحاق،  بن  هارون 

إسحاق، احلديَث«.
8( الجرح والتعديل، 441/8. وتهذيب الّتهذيب، 293/10.

9( هو الجعد، يقال له الجعيد، وهو من رجال البخاري ومسلم. انظر: الجرح والتعديل، 529/2، 

وتهذيب الّتهذيب، 80/2.
10( هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، الجرح والتعديل،274/9 وتهذيب الّتهذيب،340/11. 

11( املعجم الكبري، )158/7)6686(.

12( املسند رقم)15720(: ُتِحبِّنَي أَْن ُتَغنَِّيِك؟ »َقالَْت: َنَعْم، َقاَل: َفأَْعَطاَها َطَبًقا َفَغنَّْتَها«.

13( يف ب: يدّل عىل أّن هذه كانت صنعتها الغناء.

14( يقال: ثابت بن زيد، و ثابت بن وديعة ويقال ابن يزيد بن وديعة بن عمرو بن قيس الخزرجي 

األنصاري أبو سعيد املدين. تهذيب الكامل، 382/4.
15( الّطرباين، املعجم الكبري، )248/17)691(.
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قال احلافظ أبو احلسن الّدار قطني يف كتابه »اإللزام« : » والبخاري ومسلم تركا 
وجوه  من  أحاديثهم  وُرويت  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبّي  عن  رووا  الّصحابة  من  رجال  أحاديث 
عىل  إخراجها  فلزم  شيئا،  أحاديثهم  من  خيرجا  ومل  ناقليها،  يف  مطعن  ال  صحاح 
بغري  الباب  التي ذكرها يف هذا  األحاديث  احلديث من مجلة  مذهبهم«، وذكر هذا 

سند كسائر ما ذكره)1(.

أيب  عن  رشيك،  عن  مصنّفه،  يف  شيبة  أيب  بن  بكر  أبو  احلديث  هذا  وأخرج 
إسحاق، عن عامر بن سعد – ريض اهلل عنه-)2(.

الغناء يف  لنا يف  أّنه: »رّخص  »املستدرك« وفيه  اهلل يف  أبو عبد  احلاكم  وأخرجه 
ومل  رشطهام  »عىل  وقال:  وصّححه  نياحة«،  غري  من  امليت  عىل  والبكاء  العرس، 

خُيرجاُه«)3(.

إّنه  فاْذهْب،  شئَت  وإن  فأقْم،  شئَت  »فإن  وفيه:  »سننه«  يف  النّسائي  وأخرجه 
رّخص لنا يف الّلهو عند العرس«)4(.

قال:  سعد  بن  عامر  إىل  بسنده  الّسامع«  يف  »الّرخصة  كتابه  يف  قتيبة  ابن  ورواه 
بدفوف لّن،  ُيغننَّي  بن كعب، وجواٍر  األنصاري وقرظة  أيب مسعود  »دخلُت عىل 

فُقلُت: َأتفعلوَن هذا وأنتْم أصحاُب حمّمد ؟ فقالوا: نعم، رّخص لنا يف ذلك«.

بن  عيسى  حّدثنا  عاّمر،  بن  هشام  »حّدثنا  ماجه:  ابن  قال  الّسابع:  احلديث   -
مّر  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبّي  أّن  مالك  بن  أنس  عن  اهلل،  عبد  بن  ثاممة  عن  عوف،  حّدثنا  يونس، 

ببعض أزّقة املدينة، فإذا هو بجواٍر يرضبن بدّفهّن وُيغننّي ويقْلَن: 
]من الّرجز[

نحُن جواٍر من بني النّجار *** يا حبَّذا حمّمدا من جـاٍر)5(

فقال النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »اهللُ يعلُم أيّن ألُحّبـكّن«)6(.

1( اإللزامات والتتبع، تحقيق مقبل بن هادي الوادعي، ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1405ه، 

ص82 و92.
فِّ يِف اْلُعرِْس، رقم)16407(. 2( املصّنف، كتاب النكاح، باب َما َقاُلوا يِف اللَّْهِو َويِف رَضِْب الدُّ

3( املستدرك عىل الّصحيحني، كتاب النكاح، رقم)2751(، وقال الّذهبي يف الّتلخيص: عىل رشط 

ومسلم. البخاري 
4( الّسنن الكربى، كتاب الّنكاح، باب اللْهُو َواْلِغَناُء ِعْنَد اْلُعرِْس، رقم)5539(.

5( يف ج: يل جار.

، رقم)1899(. وقريب منه ما أخرجه البخاري، كتاب  فِّ 6( الّسنن، كتاب النكاح، َباُب اْلِغَناِء َوالدُّ

������� ������ ������� 01.indd   148 06/03/2019   16:10



149

اإلمتاع بأحكام الّسماع

أخرجه ابن ماجه يف باب: الغناء والدّف، ورجال إسناِدِه ] ثقات[)1( رجال الّصحيح، 
هشام بن عاّمر روى له البخاري يف صحيحه، وهو ثقة مشهور، وعيسى بن يونس 

روى له اجلامعة وعوف وثاممة أخرج لام اجلامعُة أيضا)2(.

- احلديث الّثامن: ما أخرجه الرّتمذي من رواية بريدة بن حصيب)3( –ريض اهلل 
عنه-: »أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مّلا رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا 
َب بني يديَك بالدّف وأتغنّى،  رسول اهلل إيّن كنُت نذرُت إن رّدَك اهللُ ساملِا أن أرْضِ
ترضُب،  فجعلْت  فال.  وإالّ  يِب  فارْضِ نذرِت  كنِت  إن  لا:  ِملسو هيلع هللا ىلص[  اهللَّ  فقال]َرُسوُل 
فدخَل أبو بكر وهي ترضب، ثّم دخل عثامن وهي ترضب، ثّم دخل عمر فألقِت 
الدفَّ حتت اْستِها، وقعدْت عليه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إّن الّشيطاَن ليخاُف منَك يا 

عمر...احلديث«)4(. قال الرّتمذي: حديث حسن صحيح.

أبو داود يف سننه عن مسّدد، عن احلارث بن عبيد، عن عبيد اهلل بن  وأخرجه 
األخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جّده قال فيه: »أّن امرأًة أتت النّبّي 
أويِف  فقال:  بالدّف  رأسَك  عىل  أرضَب  أن  نذرُت  إيّن   : اهلل  رسول  يا  فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص 

بنذرِك«)5(.

مناقب األنصار، َباُب َقْوِل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لأِْلَْنَصاِر: »أَْنُتْم أََحبُّ النَّاِس إيَِلَّ«، وكتاب النكاح، َباُب َذَهاِب 
ْبَياِن إىَِل الُعرِْس، رقم)5180( رقم)3785(، ومسلم، كتاب فضال الّصحابة، َباُب ِمْن  النَِّساِء َوالصِّ
َفَضاِئِل اأْلََنَصاِر ريَِضَ اللُه َتَعاىَل َعْنُهْم، رقم)2508( عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ْبِن َمالٍِك 
ريَِضَ اللَُّه َعْنُه، َقاَل: أَْبرَصَ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِنَساًء َوِصْبَياًنا ُمْقِبِلنَي ِمْن ُعرٍْس، َفَقاَم ُمْمَتنًّا، َفَقاَل: »اللَُّهمَّ 
أَْنُتْم ِمْن أََحبِّ النَّاِس إيَِلَّ«، وهذا لفظ حديث البخاري يف كتاب الّنكاح، ومعنى ممتّنا: من املتنة 
وهو القّوة أي قام قياما مرسعا مشتّدا يف ذلك فرحا بهم، وقيل من االمتنان أي متفّضال مبحّبته 

عليهم مكرما لهم بقيامه.
1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

الوليد  أَُبو  الظفري،  وُيقال:  السلمي،  أبان  بن  ميرسة  بن  نصري  ابن  هو:  عامر  بن  هشام   )2

الدمشقي، روى له البخاري حديثني باالّتصال الّثابت الرصيح يف الّصحيح، يف كتاب البيوع، باب 
من أنظر معرسا برقم)2078(، ويف كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذا خليال التخذت 

أبا بكر خليال رقم )3661(.
وِعيىَس بن يونس هو ابن أيَب إسحاق السبيعي، أَُبو َعْمرو، وُيقال: أَُبو محّمد الكويف.

وعوف هو ابن أيَب جميلة الَعْبدي الهجري، أَُبو سهل الَبرْصِّي املعروف باألعرايب.
ومثامة هو بن عبد الله بن أنس بن مالك األنصاري البرصي قاضيها.

3( يف ب وج: بريدة بن خصيب، بالخاء املعجمة، وهو تحريف.

4( الّسنن، أبواب املناقب، باب، رقم )3690(. قال الّتمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب 

ِمْن َحِديِث ُبَرْيَدَة َويِف الَباِب َعْن ُعَمَر، َوَعاِئَشَة«.
5( الّسنن، كتاب األميان والّنذور، باب ما يؤمر بوفائه من الّنذر، رقم )3312(. قال محّققه شعيب 
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ورجال إسناده ثقات: مسّدد بن مسهد من رجال الّصحيح )1(، واحلارث بن 
عبيد ثقة، أخرج له مسلم)2(، وعبيد اهلل بن األخنس أخرج له اجلامعة)3(، والّصحيح 
أّنه حُيتّج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده، ]قال إسحاق بن راهويه: »عمرو بن 
شعيب عن أبيه[)4( كاملك عن نافع عن ابن عمر، ويف رواية كأّيوب عن نافع بدل 

مالك )5(.

األرنؤوط: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن يف املتابعات والّشواهد. الحارث بن ُعبيد ضعيف 
يعترب به. وقد روي ما يشهد لحديثه. وأخرجه البيهقي 10/ 77 من طريق أيب داود، بهذا اإلسناد. 
وله شاهد من حديث بريدة األسلمي بسند قوّي عند أحمد )22989( وابن حبان )6892(. قال 
البيهقي: يشبه أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص إّنا أذن لها يف الرّضب ألّنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ورجوعه ساملًا ال أّنه يجب بالّنذر.
وتعّقبه الحافظ يف »الفتح« 11/ 588 فقال: إّن من قسم املباح ما قد يصري بالقصد مندوًبا كالّنوم 
يف القائلة للّتّقوي عىل قيام الّليل، وُأْكلة الّسحور للّتّقوي عىل صيام الّنهار، فيمكن أن ُيقال: إّن 

إظهار الفرح بعود الّنبّي - ملسو هيلع هللا ىلص- ساملًا معنى مقصود يحصل به الّثواب.
وقال اإلِمام الخطايب: رضب الدّف ليس مام يعّد يف باب الّطاعات التي يتعّلق بها الّنذور، وأحسن 
حاله أن يكون من باب املباح، غري أّنه ملا اتصل بإظهار الفرح بسالمة مقدم رسول الله -ملسو هيلع هللا ىلص- 
حني قدم املدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام املنافقني، صار فعله كبعض 
القرب التي هي من نوافل الّطاعات، ولهذا أبيح رضب الدف، واسُتحب يف النكاح، ملا فيه من 
اإلشاعة بذكره والخروج به عن معنى السفاح الذي هو الذي هو استرسار به واستتار عن الناس 

فيه والله أعلم. معامل الّسنن، 60/4.
 وماّم يشبه هذا املعنى قول الّنبي - ملسو هيلع هللا ىلص- يف هجاء الكفار: »اهجوا قريًشا، فإّنه أشّد عليهم من 

رْشق الّنبل«. املعجم الكبري، 38/4 رقم)3582(.
1( هو: مسدد بن مرسهد بن مرسبل البرصي األسدي أبو الحسن الحافظ. أخرج له البخاري وأبو 

داود والّتمذي والّنسايئ.
2( هو: الحارث بن عبيد أبو قدامة اإليادي البرصي، استشهد به البخاري متابعة يف موضعني من 

كتابه، وروى له مسلم يف الّصحيح، وأبو داود والّتمذي يف الّسنن. تهذيب الكامل، 260/5.
3( هو: عبيد الله بن األخنس النخعي أبو مالك الكويف الخزاز.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعيل بن املديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعاّمة 

أصحابنا يحتّجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من املسلمني. تهذيب 
الّتهذيب، 45/8.

وقال إسحاق بن راهويه: »إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو 
ِب(: »وهذا التشبيه نهاية يف الجاللة  ِح اْلُمَهذَّ كأيوب عن نافع عن ابن عمر«. قال النووي يِف )رَشْ
902هـ(،  )ت  الرحمن  عبد  بن  محّمد  الخري  أبو  الّدين  شمس  السخاوي  إسحاق«.  مثل  من 
فتح املغيث برشح ألفية الحديث للعراقي، تحقيق عيل حسني عيل، ط1، مكتبة الّسنة، مرص، 

.189/4 2003م،  1424ه/ 
قال الّدارقطني: َسِمْعُت أبا بكر الّنيسابورّي يقول هو عمرو بن شعيب بن محّمد بن عبد الله 
بن عمرو بن العاص، وقد صّح سامع عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، وصّح سامع شعيب من 

جده عبد الله بن عمرو. الّدارقطني، الّسنن، 50/3.
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وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف سننه الكبري باب: » ما يوىّف به من نْذر ما يكون 
مباحا، وإن مل يكن طاعًة«:

وروى بسند جّيد إىل أيب ]عبد اهلل[)1( بريدة بن حصيب: »أّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قدَم من 
بعض مغازيه، فأتْته جارية سوداء فقالت: يا رسول اهلل، إيّن كنُت نذرُت إن رّدَك اهللُ 
ساملا، أن أرضَب بني يديَك بالدّف، فقال: إن كنِت نذرِت فارضيب، قال: فجعلْت 
ترضُب، فدخَل أبو بكر وهي ترضب، ثّم دخل عمر فألقت الدّف حتتها، وقعدت 

عليه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إّن الشيطان خياف منَك يا عمر«)2(.

- احلديث الّتاسع: ما رواه الرّتمذي عن أمحد بن منيع قال: »حّدثنا هشيم، أنبانا 
أبو َبْلج)3(، عن حمّمد بن حاطب اجلمحّي، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فصل ما بني 
وجابر  عائشة  »عن  الباب:  ويف  الرّتمذي:  قال  والّصوت«.  الدّف  واحلالل  احلرام 

َبْيع بنِت معّوذ، وحديث حمّمد بن حاطب: حديث حسن« )4(. والرُّ

وهذا احلديث أخرجه النّسائي، واإلمام أمحد. وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن 
رافع، عن هشيم، عن أيب َبْلٍج، عن حمّمد بن حاطب. وأخرجه احلاكم أبو عبد اهلل يف 

»املستدرك« وقال: » صحيح اإلسناد ومل خُيرجاه«)5(.

وقال احلافظ حمّمد بن طاهر املقديس: »َأْلَزَم أبو احلسن الّدارقطني مسلام إخراَجه 
– وقال: هو صحيح«)6(.

ووجه االستدالل به أّنه جعله مميِّزا بني احلالل واحلرام، واملميِّز ال بّد أن يكون 

1( ما بني عاقفتني زيادة يقتضيها الّسياق وإاّل صار اسم الّراوي محرّفا. ويف ب: بريدة بن خصيب، 

وهو تحريف.
2( البيهقي، الّسنن الكربى، كتاب الّنذور، َباُب َما ُيَوفَّ ِبِه ِمْن َنْذِر َما َيُكوُن ُمَباًحا، َوإِْن لَْم َيُكْن 

َطاَعًة، رقم )20101(.
3( يف أ وب: أبو مليح، ويف ج: أبو فليح، وهو تصحيف، والّصحيح: أبو َبْلج واسمه َيْحَيى ْبُن أيَِب 

ُسَلْيٍم الفزاري، َوُيَقاُل: اْبُن ُسَلْيٍم أَْيًضا.
4( الّسنن، أبواب الّنكاح، باب َما َجاَء يِف إِْعاَلِن النَِّكاِح، )1088(.

فِّ رقم )5537(.  ْوِت، َورَضِْب الدُّ 5( الّنسايئ، الّسنن الكربى، كتاب الّنكاح، باب إِْعاَلُن النَِّكاِح ِبالصَّ

باب  الّنكاح،  كتاب  الّسنن،  ماجه،  ابن  و)18280(.  و)18279(  رقم)15451(  املسند،  وأحمد، 
إِْعاَلِن النَِّكاِح، رقم )1896(. الحاكم، املستدرك عىل الّصحيحني، كتاب النكاح، رقم)2750(. وهذا 

اإلسناد حسن من أجل أيب َبْلج، فهو صدوق حسن الحديث.
6( كتاب الّسامع، ص52.
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عليه  ونقيس  النّكاح،  يف  وإّما  مطلقا  إّما  اإلباحة،  عىل  به  ُيستدّل  نفسه،  يف  حالال 
غريه، وال ينرصف)1( عن ذلك إالّ بدليل يمنع منه. -واهلل أعلـم-.

·  الّنوع الثالث: اإلجمـاع
عن  بأسانيده  ساق  أن  بعد  الّسامع«  »يف  كتابه  يف  طاهر  بن  حمّمد  احلافظ  قال 
الّصحابة والّتابعني: »وهذا إمجاع منعقد من غري خالف وقع بني هذه الِفرق وهم 

أهل احلَّل والعقد«)2(، وليس ملن بعدهم إحداث يشء. 

الرّب والقرطبي وابن اجلوزي ونقِلهم االّتفاق  وقد قّدمنا كالم احلافظ ابن عبد 
عىل غناء النَّْصب ونحوه.

وتابعّي، ومل  الغناء صحايّب  القلوب«: »سمَع  املّكّي يف »قوت  أبو طالب  وقال 
يزل أهل احلجاز يرتّخصون فيه يف أفضل أّيام الّسنة يف األّيام التي أمر اهلل عباده فيها 

بالّذكر«)3(. 

ونقل ابن طاهر وابن قتيبة والّشيخ تاج الّدين الفزارّي إمجاع أهل املدينة عليه)4(.

وقال أبو عيل ابن أيب هريرة الّشافعي يف »رشح املخترص«: »ومن النّاس من أباَح 
الغناء وهم مجلة أهل املدينة«.

ونقله الّشيخ موّفق الّدين ابن قدامة احلنبيل يف »الفتوى« التي ُسئل عنها عن أهل 
احلجاز)5(.

]وقال املاوردي يف احلاوي: مل يزل أهل احلجاز[)6( يرتّخصون يف الغناء يف عرص 
العلامء، وجّلة الفقهاء، وال ينكرون ذلك عليهم إالّ يف حالني)7(.

1( كذا يف ب وج، ويف أ: فينرصف.

2( م، ن، ص48.

3( قوت القلوب، 102/2.

4( انظر: كتاب السامع، ص، 63 و64.

5( ابن قدامة املقديس عبد الله بن أحمد بن محّمد موّفق الّدين )تـ 620 ه(، جزء فيه فتيا يف 

ذّم الّشبابة والرّقص والسامع، مخطوط جامعة امللك سعود، رقم الّصنف:5. 217، الرقم العام: 
584، لوحة2 و. وعبارته: وأّما الغناء، فقد اختلف العلامء فيه. وكان أهل املدينة يرّخصون فيه، 

وخالفهم كثري من العلامء وعابوا قولهم. 
6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( الحاوي الكبري، 189/17، والحاالن هام: »ااِلْنِقَطاِع إِلَْيِه، أَِو اإْلِْكَثاِر ِمْنُه«.
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واحتّج ابن طاهر عىل كونه مذهب أهل املدينة بام رواه بسنده عن)1( األوزاعي 
قال: »جيتنب من أقوال أهل احلجاز مخسا، وذكر منهّن الّسامع«)2(.

وكذا البيهقي روى بأسانيده عن األوزاعي قال: »جيتنب من أقوال أهل احلجاز 
مخسا، وذكر منهّن الّسامع واملالهي«)3(. 

وروى بسنده إىل أيب حمّمد الّدرستي قال: »بَلغني عن مصعب ] الّزبريي أّنه قال: 
حرضُت جملس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب[)4( عن الّسامع، فقال: ما أدري، 
أهُل بلدنا ]ال[)5( ينكرون ذلك، وال يبعدون)6( عنه، وال ُينكره إالّ عاّمّي جاّف أعني 

جاهال)7(، أو ناسك عراقّي غليظ الطبع«)8(.

النّقل  طريقه  فيام  أو  مطلقا  حّجة  املدينة  أهل  مذهب  أّن  يف  خالف  وللاملكّية 
واالنتشار، وقال بعض املتأّخرين: »الّصحيح الّتعميم، فهو حّجة عند من يقول به«.

وروى ابن طاهر بسنده إىل زيد بن ثابت أّنه قال: »إذا رأيَت أهل املدينة أمجعوا)9( 
عىل يشء فاعلْم أنه سنّة«)10(.

القاسم  أبو  »أنبأنا  التصّوف«:  »صفوة  كتاب  يف  طاهر  بن  حمّمد  احلافظ  وقال 
الفضل بن أيب حرب اجلرجاين قال: حّدثنا أبو عبد الرمحن الّسلمي قال: سمعُت 
عبد اهلل بن حمّمد بن عيل يقول: سمعُت حمّمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعُت 
أهل  إباحة  عن  وسألتُه  يقول:  الّشافعي  سمعُت  يقول:  األعىل  عبد  بن  يونس 
املدينة الّسامَع فقال: وال أعلم أحدا من علامء احلجاز كره الّسامع إالّ ما كان منه يف 

األوصاف«)11(.
1( يف أ.

2( كتاب الّسامع، ص 64.

3( الّسنن الكربى، كتاب الّشهادات، َباُب: َما َتُجوُز ِبِه َشَهاَدُة أَْهِل اأْلَْهَواِء، رقم)20920(.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

6( كذا يف ب وج، ويف أ: ال يتعدون عنه، ويف كتاب الّسامع، وال يقعدون عنه. وهو األقرب.

7( يف كتاب الّسامع، َوال ُيْنِكرُُه إاِلَّ َغِبيٌّ َجاِهٌل.

8( كتاب الّسامع، ص46. 

9( كذا يف أ وب: ويف كتاب الّسامع: اجتمعوا.

10( كتاب السامع، ص 67.

11( ابن القيرساين، صفوة التصّوف، تحقيق غادة املقدم عدرة، ط1، دار املنتخب العريب، بريوت، 
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وذكر أبو يعىل اخللييل يف »اإلرشاد« أّن: »يوسف بن يعقوب املاجشون وإخوته 
يرّخصون يف الّسامع قال: وقال: حييى بن معني: كنّا نأيت يوسف املاجشون فيحّدثنا 
يف بيته وجواريه يرضبن باملعزفة وهو وإخوته وابن عّمه يعزفون بذلك قال: وهم يف 

جون يف الّصحاح«. احلديث ثقات خمرَّ

وقال أيضا: »إّن عبد العزيز بن سلمة املاجشون مفتي أهل املدينة، قد روى عنه 
األئّمة، وخُمّرج له يف الّصحيحني، أّنه ممّن يسمع ويرّخص يف العود«)1(.

ولنذكر يف هذا املوضع ما ُنقل عن الّصحابة والّتابعني وغريهم مفّصال، وننسبه إىل 
النّاقلني، ونقّدم عليه أّن فعل املجتهد ُيضاف إليه مذهبا كقوله)2(، -وسنذكره بعد-.

الرّب يف  ابن عبد  أبو عمر  احلافظ  فقال  اهلل عنه-  بن اخلطاب -ريض  فأّما عمر 
»الّتمهيد«: »روى ابن وهب، عن أسامة، وعبد اهلل ابني زيد بن أسلم، عن أبيهام زيد 
بن أسلم، عن أبيه، أّن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: الغناُء من زاد الّراكب -أو 
زاد املسافر-«، قال ابن عبد الرّب: »وابنا)3( أمحد بن حمّمد، حّدثنا حمّمد بن الفضل، 
حّدثنا حمّمد بن جرير، حّدثنا إسامعيل بن موسى الفزاري، أنبأنا سفيان بن عيينة، 

عن هشام ابن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر: نعم، زاد الّراكب الغناء، نصبا«)4(.

أنبأنا  ببغداد،  الرّصيِفينّي)5(  أبو حمّمد عبد اهلل بن حمّمد  »أنبأنا  ابن طاهر:  وقال 
أبو بكر حمّمد بن عمر الوراق، أنبأنا أبو بكر عبد اهلل بن سليامن بن األشعث، حّدثنا 
بن  إبراهيم  حّدثني  شهاب،  ابن  عن  يونس،  حّدثنا  عنبسة،  ابنا  صالح،  بن  أمحد 
أخربه:  العّباس  بن  اهلل  عبد  بن  احلارث  أّن  ربيعة،  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد 
أّنه بينام هو يسري مع عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه- بطريق مّكة يف خالفته ومعه 
املهاجرون واألنصار، ترّنم عمر ببيت، فقال له رجل من العراق ليس معه عراقّي 

1416ه/ 1995م، ص329.
1( الخلييل الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني أبو يعىل، اإلرشاد يف معرفة علامء الحديث، 

تحقيق محّمد سعيد عمر إدريس، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، 1409ه، 310/1.
2( يف ب: لقوله.

3( هي مخترص كلمة )أخربنا(، وليست اختصاراً لكلمة )أنبأنا( كام قد يتوّهمه بعض من ال يحّقق 

معناها، بل إّن )أنبأنا( ال تخترص أصاًل. وكتب ابن عبد الرّب الّلفظة تاّمة »أخربنا«. ويف ج: حّدثنا.
4( التمهيد، 197/22.

5( يف أ: الّصريفيني.
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غريه: غريَك فْليقْلها يا أمري املؤمنني، فاستحيا عمر، ورضب راحلته حتى انعطفت 
كب«)1(. من الرَّ

قال ابن طاهر: »وإسناد هذه احلكاية كاألخذ باليد يف الّصّحة«.

الّصويّف،  الرمحن  عبد  أبو  أنبأنا  األديب)2(،  َعيِلٍّ  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َأُبو  »وأنبأنا  قال: 
أنبأنا أبو احلسن احلّجاجّي احلافظ، حّدثنا عبد اهلل بن عّتاب، حّدثنا هشام بن عاّمر، 
حّدثنا سعيد بن حييى، حّدثنا حمّمد بن عمر، عن حييى عن عبد الّرمحن، قال: خرجنا 
مع عمر بن اخلّطاب يف احلّج األكرب حّتى إذا كان عمر بالّروحاء كّلم النّاُس رباح 
عنّا  أْسمْعنا وقرّص  فقالوا:  األعراب-  بغناء  الّصوت  املغرتف)3( -وكان حسن  بن 
ُيسِمُعنا  رباحا  كّلمنا  إّنا  عمر:  القوُم  فكّلم  قال:  عمر  من  ُأْفَرُق  إيّن  فقال  الّطريق، 
عنهم  وقرّص  أسِمْعهْم  رباح  يا  له:  فقال  له،  تأذن  أن  إاّل  فأبى  املسرَي،  عنّا  وُيقرّص 
الّسرَي، فإذا أسحرَت فارفْع وخْذ لم من شعر رضار بن اخلّطاب، فرفع عقريته وهْم 

حُمرمون«)4(.

وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف »الّسنن الكبري« يف باب: »الّرجل ال َينِْسُب َنْفَسُه 
نَُّم  َفَيرَتَ َيْطَرُب يِف احْلَاِل  ُه  بَِأنَّ ُيْعَرُف  ُيْؤَتى لَِذلَِك، وال يأيِت إليه، وإّنام  إىل الغناء، وال 

فِيَها. قال الّشافعي: مَلْ ُيْسِقْط َهَذا َشَهاَدَتُه، َوَكَذلَِك امْلَْرَأُة«)5(.

1( كذا يف أ: ويف كتاب الّسامع ص42: من املوكب. 

2( يف أ: أبو بكر محّمد بن خلف األَِديب. ويف ب: أبو بكر أحمد بن خلف األَِديُب، وأثبتنا ما 

يف كتاب السامع، وابن القيرساين يروي عن أيب بكر أحمد بن عيّل بن خلف األديب يف كتابه: 
العلمّية، 1411ه، ص55. الكتب  دار  الحوت، ط1،  املؤتلف واملختلف، تحقيق كامل يوسف 

3( رباح بن املغتف بن حجوان بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر، أبو حسان القريّش. قال 

ابن يونس: »من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. شهد فتح مرص، وله مبرص حديث، رواه عنه ولده. وف 
نسبه نظر«. وقال الّطربي – فيام نقله عنه الّدارقطني: هو َرَباح بن َعْمرو بن املغتف الفهري، 
أسلم يوم الفتح، له ُصْحبة، قال الّدارقطني: وهو الذي يروى أّنه كان إذا اجتمع مع أصحاب 
له  أعلم  الّصحابة، وال  املتأّخرين يف  بعض  نعيم: »ذكره  أبو  وقال  النَّْصب.  َغنَّاهم  النَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

صحبة، ومل يذكره أحد من املتقّدمني يف الّصحابة«.
 انظر: ابن يونس املرصي عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصديف، أبو سعيد )ت347هـ(، تاريخ 
ابن يونس، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1421هـ، 169/1. والّدارقطني، املؤَتِلف واملخَتِلف، 
تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1406هـ / 1986م، 
1031/2. وأبو نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاين )ت 430 هـ(، معرفة الصحابة، تحقيق عادل 

بن يوسف العزازي، ط1، دار الوطن للنرش، الّرياض، 1419 هـ / 1998 م، 1110/2.
4( كتاب الّسامع، ص42.

5( الّسنن الكربى،378/10.
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أنبأنا)1( أبو عبد اهلل احلافظ، وأبو بكر أمحد بن احلسن)2( القايض، قاال: حّدثنا 
، حّدثنا برش بن شعيب  أبو العّباس حمّمد بن يعقوب، حّدثنا حمّمد بن خالد احِلْمِصّ
بن أيب محزة)3(، عن أبيه، عن الّزهري)4( قال: قال الّسائب بن يزيد: بينام نحن مع 
عبد الّرمحن بن عوف يف طريق احلّج ونحن نؤّم مّكة، اعتزل عبد الّرمحن -ريض اهلل 
عنه- الّطريق، ثّم قال لرباح بن املغرتف: غنّنا يا أبا حّسان، وكان حُيسن النَّْصب، 
فبينام رباح يغنّيهم أدركهم عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- يف خالفته فقال: ما 
هذا؟ فقال عبد الّرمحن : ما بأس هبذا نلهو ويقرّص عنّا، فقال عمر -ريض اهلل عنه-: 

فإن كنَت آخذا فعليَك بشعر رضار بن اخلّطاب«)5(.

البيهقي يف كتاب »الّشهادات«: »وروْينا فيه قّصة أخرى يف كتاب »احلّج«  قال 
عن خّوات بن جبري عن عمر وعبد الّرمحن وأيب عبيدة، قال: خّوات فام زلت أغنّيهم 

حتى إذا كان الّسحر«)6(. 

»إّن  فيها:  وقال  البيهقي  كرواية  املعرتف  بن  رباح  عن  بسنده  قتيبة  ابن  وروى 
َرباحا كان يغنّيهم، فلاّم كان وقت الّسحر قال له عمر: اآلن اذُكر اهلل تعاىل«.

وأّما عثامن بن عّفان، فقال املاوردي يف »احلاوي« وصاحب »البيان«، وغريمها 
أّنه: كان له جاريتان تغنّيان له، فإذا كان وقت الّسحر قال لام: أمِسكا، فإّن هذا وقت 

االستغفار«)7(.

وأّما عبد الّرمحن – ريض اهلل عنه- فروي عنه غري ما تقّدم، وروى أبو بكر بن 

1( يف ب: ثنا.

2( يف ب: الحسني.

3( يف ب وج: ابن أيب جمرة. وهو: برش بن شعيب بن أيب حمزة دينار، أبو القاسم الحميص. قال 

أبو الفضل املقديس: تويّف سنة ثنتي عرشة ومائتني. إكامل تهذيب الكامل، 402/2.
4( يف أ: الّذهبي، وهو تصحيف.

5( رضار بن الخطاب بن مرداس القريش الفهري)000 - 13 هـ / 000 - 634 م(: فارس شاعر، 

صحايب. من القادة. من سكان الرشاة، فوق الطائف. قاتل املسلمني يوم أحد والخندق أشد قتال، 
وأسلم يوم فتح مكة. ومل يكن يف قريش أشعر منه. له أخبار يف فتح الشام، واستشهد يف وقعة 

أجنادين. األعالم، 215/3.
6( الّسنن الكربى، كتاب الّشهادات، َباُب: الرَُّجُل اَل َيْنِسُب َنْفَسُه إىَِل اْلِغَناِء، رقم)21014(.

يف  حجر  ابن  قال   .293/13 الّشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  والبيان   .189  /17 الكبري،  الحاوي   )7

موصوال. أجده  مل   :493/4 الكبري،  الرافعي  أحاديث  تخريج  يف  الحبري  الّتلخيص 
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 ، فِّ َب َلْيَلَة َأبِيَك)1( بِالدُّ أيب شيبة بسنده إىل أيب سلمة بن عبد الّرمحن قال: »َلَقْد رُضِ
مْحَِن ]ْبِن َعْوٍف[ )2(«)3(. َوُغنَِّي َعىَل َرْأِس َعْبِد الرَّ

يتغنّى  الّرمحن فسمعه  أّن عمر بن اخلّطاب أتى دار عبد  وقد ذكر أهل األخبار 
بالّركبانيـة: ]من الّطويل[

َوَكْيَف َثَواِئي بِامْلَِدينَِة َبْعَدَما *** َقىَض َوَطًرا ِمنَْها مَجِيُل ْبُن َمْعَمِر.

قال ابن عبد الرّب - وقد ذكره املرّبد مقلوبا-: أّن عبد الّرمحن أتى دار عمر فسمعه 
ذكره  ما  والّصواب  الرّب:  عبد  ابن  قال  األّول،  بّكار  بن  الّزبري  ذكر  والذي  يتغنّى. 

الّزبري)4(. 

وذكر البغوي يف »هتذيبه« وصاحب »املهّذب« وغريمها: أّن عبد الرمحن استأذن 
إّنـا  قال:  نعم،  قال:  الرمحن.  عبد  يا  أَسمْعتني  فقال عمر:  يرتّنم  فسمعه  عىل عمر 
بالبيت  البغوي: وكان عمر يرتّنم  النّاس، قال  إذا خلْونا يف منازلنا نقول كام يقول 

والبيتني«)5(.

وقد تقّدم يف رواية البيهقي سامع أيب عبيدة ابن اجلّراح – ريض اهلل عنه-.

1( يف جميع الّنسخ: امللك. وأثبتنا ما يف املصّنف.

2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

فِّ يِف اْلُعرِْس، رقم)16404(. وزبادة  3( املصّنف، كتاب الّنكاح، باب َما َقاُلوا يِف اللَّْهِو َويِف رَضِْب الدُّ

ما بني العاقفتني منه.
اللغة  الكامل يف  العباس )ت 285هـ(،  أبو  يزيد  املربّد محّمد بن  التمهيد، 197/22. وانظر:   )4

واألدب، تحقيق محّمد أبو الفضل إبراهيم، ط3، دار الفكر العريب، القاهرة، 1417 هـ / 1997 م، 
َوْيِه، َعْن ُسَلْياَمَن  َثَنا أَْحَمُد ْبُن َشبُّ ْلُت ْبُن َمْسُعوٍد، َقاَل: َحدَّ َثَنا الصَّ 39/2. وروى ابن شّبة قال َحدَّ
، :أَنَّ  َثِني َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَبارَِك، َعْن رَُجٍل ِمْن أَْهِل اْلَجِزيرَِة، َعْن َيِزيَد ْبِن اأْلََصمِّ ْبِن َصالٍِح، َقاَل: َحدَّ

اِب ريَِضَ اللَُّه َعْنُه َرِكَب َبِعريًا ُثمَّ َقاَل: » ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
وََكْيَف َثَوايِئ ِباْلَمِديَنِة َبْعَدَما *** َقىَض َوَطرًا ِمْنَها َجِميُل ْبُن َمْعَمِر

، َواللَِّه َما َرِكَب أََحٌد َقطُّ َدابًَّة َفَلْم ُيِسمِّ إاِلَّ َتَغنَّى أَْو لَبَّى«. ُثمَّ َقاَل: اللَُّه أَْكرَبُ
 ابن شّبة عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة النمريي البرصي، أبو زيد )ت 262هـ(، تاريخ 
املدينة، تحقيق فهيم محّمد شلتوت، ط1، دار الّتاث، بريوت، 1410ه/ 1990م، 793-792/3. 

وليس الخرب فيام طبع من األخبار املوّفقّيات.
5( البغوي، الّتهذيب يف فقه اإلمام الّشافعي، تحقيق عادل أحمد عبد املوجود وعيل محّمد معوض، 

اإلمام  فقة  يف  املهذب  الّشريازي،   .266/8 1418هـ/1997م،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1، 
الّشافعي، تحقيق محّمد الّزحييل ط1، دار القلم، دمشق، الّدار الّشامّية، بريوت،1417ه/1996م، 

.606/5
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إىل سليامن  بسنده  قتيبة  ابن  اهلل عنه- فروى  – ريض  أيب وّقاص  بن  وأّما سعد 
سليامن:  فقال  واملدينة،  مّكة  بني  يتغنّى  وّقاص  أيب  بن  سعد  سمع  أّنه  يسار)1(  بن 
سبحان اهلل ! أتقول)2( هذا وأنَت حمِرم؟ فقال سعد: يا ابن أخي وهل َتسمعني أقول 

هجرا)3(«)4(.
يعني   – اهلل  عبد  أبو  أنبأنا  البيهقي:  فقال  عمرو)5(،  بن  عقبة  مسعود  أبو  وأّما 
به  يعني   – العّباس  أبو  حّدثنا  قاال:  القايض-،  به  يعني  بكر-  وأبو  احلافظ-، 
األصّم-، حّدثنا حمّمد بن خالد، حّدثنا برش – يعني به ابن شعيب-، عن أبيه، عن 
ُيّتهم، أّنه سمَع أبا مسعود عقبَة  الّزهري)6(، قال: أخربين سليامن، أّنه حّدثه من ال 
بن عمرو األنصاري- وكان قد شهد بدرا )7(، وهو جّد زيد بن حسن أبو أّمه- قال 
َمْن سمعه وهو عىل راحلته - وهو أمري للجيش- رافعا عقريته  سليامن: فأخربين 

يتغنّى النَّصب«)8(.
أنبأنا  بن برشان،  أبو احلسني  أنبأنا  البيهقي:  فقال  اهلل عنه-  – ريض  وأّما بالل 
عن  معمر،  حّدثنا  الرزاق،  عبد  حّدثنا  منصور،  بن  أمحد  حّدثنا  الصّفار،  إسامعيل 
هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، قال: قال عبد اهلل بن الّزبري: تغنّى بالل، وكان 
َتَغنَّى؟ فاستوى جالًسا ثّم قال: وأّي رجل من املهاجرين مل  مّتكئا، فقال له رجل: 

أْسَمْعُه َيتَغنَّى النَّْصَب«)9(.
1( يف ب: بّشار.

2( يف ج: أتفعل.

3( يف أ: هجوا.

4( وشبيه بهذه القّصة ما أخرجه سعيد بن منصور، وابن أيب شيبة، وابن جرير، وابن أيب حاتم، 

والحاكم يف املستدرك، وصّححه عن أيب العالية، قال: كنت أمش مع ابن عّباس وهو ُمحرم، وهو 
يرتجز اإلبل، ويقول: ]الّرجز[ 

رْيُ َنِنْك مليَسا وُهنَّ مَيِشنَي بنا َهِميَسا ***  إْن َتْصُدِق الطَّ
فقلت له: أترفث وأنت ُمحرم، فقال: إنا الرََّفث ما روجع به الّنساء. السيوطي عبد الرحمن بن 
أيب بكر جالل الّدين أبو الفضل)ت911ه(، شقائق األترنج يف دقائق الغنج، تحقيق عادل العامل، 

ط2، دار املعرفة، دمشق، 1415ه/ 1994م، ص22.
وهذا الخرب صّححه الذهبّي يف الّتلخيص، انظر: املستدرك، 303/2 رقم )3093(. 

5( يف أ: عقبة بن عامر. وهو تصحيف.

6( يف أ: الّنهدي، وهو تصحيف.

7( اختلف يف شهوده بدرا فقيل: إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه. وثبت شهوده أحدا -ريض الله 

عنه-. انظر: اإلصابة يف متييز الّصحابة، 524/4.
لَِذلَِك،  ُيْؤىَت  َواَل  اْلِغَناِء  إىَِل  َنْفَسُه  َيْنِسُب  اَل  الرَُّجُل  َباُب:  الّشهادات،  كتاب  الكربى،  الّسنن   )8

رقم)21017(.
9( م، ن، رقم )21018(.
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وأّما عبد اهلل بن األرقم )1( -ريض اهلل عنه- فذكر ابن عبد الرّب عن شعيب بن أيب 
محزة، عن الّزهري. والبيهقي أيضا عن الّزهري قال: أخرَبين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
عتبة، أّن أبـاه أخربه، أّنه سمع عبد اهلل بن األرقم رافعا عقريته)2( يتغنّى، قال عبد 
اهلل: وال واهلل ما رأيُت قّط ممّن رأيُت وأدركُت، َأَراُه قال: كان أخشى هلل من عبد اهلل 

بن األرقم«)3(.

وهو من كبار الّصحابة، أسلم عام الفتح، وكتب للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص ثّم أليب بكر ثّم لعمر، 
واستعمله عمر عىل بيت املال، وعثامن بعده، ثّم استعفاه فأعفاه )4(.

وأّما أسامة بن زيد -ريض اهلل عنه- فقال البيهقي: أنبأنا أبو احلسني بن برِْشان، 
ببغداد، أنبأنا إسامعيل بن حمّمد الصّفار، حّدثنا أمحد بن منصور، حّدثنا عبد الرزاق، 
أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل، 
قال: رأيُت أسامة بن زيد جالسا يف املسجد)5(، رافعا إحدى رجليه عىل األخرى، 

رافعا عقريته، أحسبه قال: يتغنّى النَّْصَب«.

-هو  العّباس  أبو  حّدثنا  قاال:  القايض  بكر  وأبو  احلافظ،  اهلل  عبد  أبو  وأنبأنا 
األصّم-، حّدثنا حمّمد بن خالد، حّدثنا برش بن شعيب، عن أبيه، عن الّزهري، أنبأنا 
عمر بن عبد العزيز، أّن حمّمد بن عبد اهلل بن نوفل، أخربه أّنه رأى أسامَة بن زيد يف 
مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويف رواية -جملس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص- مضطجعا رافعا إحدى 

رجليه عىل األخرى، يتغنّى النَّْصب. وهكذا قاله يونس بن يزيد)6( وغريه.

قال البيهقي: »قال مسلم بن احلّجاج: احلديث كام قال القوم عن معمر«)7(. 

ورواه ابن عبد الرّب من حديث حمّمد بن بّشار، عن أيب عاصم، عن ابن جريج، 
عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن حمّمد بن نوفل، فذكره. 

1( يف أ: أبو عبد الله بن األرقم. وهو: عبد الله ْبن األرقم ْبن عبد يغوث ابن كالب القريش الزّهرّي،

أسلم عام اْلَفْتح، وكتب للّنبي ملسو هيلع هللا ىلص. االستيعاب، 865/3.
2( يف ج: صوته.

3( البيهقي، م،ن، رقم)21018( وابن عبد الرّب، التمهيد، 197/22.

4( اإلصابة، 4/4.

5( يف أ: يف املجلس.

6( يف أ و ب: يزيد بن يونس.

7( الّسنن الكربى، رقم)21016(. وهكذا ورد فيه قول اإلمام مسلم، ويف نسخة أ و ب: كام قال 

القوم عن معمر.
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وروى ابن عبد الرّب من حديث حمّمد بن بّشار، حّدثنا وهب بن جرير، حّدثني 
أيب، قال: »سمعُت حمّمد بن إسحاق)1( حيّدث عن صالح بن كيسان، عن حمّمد بن 
عبد اهلل قال: رأيُت أسامة بن زيد مضطجعا عىل باب حجرته رافعا عقريته يتغنّى«)2(.

البخاري  صحيحي  يف  ثبت  فقد  عنه-  اهلل  ريض   – املطلب  عبد  بن  محزة  وأّما 
ومسلم أّنه كانت عنده قينة تغنّيه: 

]من الوافر[

ِف النَِّواِء*)3(. ُ * َأالَ َيا مَحُْز لِلرشُّ

وأّما عبد اهلل بن عمر – ريض اهلل عنهام- فقال احلافظ حمّمد بن طاهر املقديس: 
يِفينِّي أنبأنا أبو طاهر امُلْخِلص، أنبـأنا أمحد بن سليامن الّطويس،  ِ »أنبأنا أبو حمّمد الرصَّ
أنبأنا الّزبري بن بكار، حّدثنا عبيد اهلل بن خالد بن أيب بكر] ْبِن ُعَبْيِد اهللَّ ِ[)4( بن عبد 
اهلل بن عمر، عن أبيه، قال: حّدثني محزة بن عبد اهلل بن عمر، قال: كنُت ُأحّس يف 
نفيس بحسن صوٍت)5(، وكان صوت سامل بن عبد اهلل كرغاء البعري، فقال: أنا أحسن 
الّركبان،  فغنّْينا غناء  لنا عبد اهلل بن عمر: خـذا)6( حتى أسمَع،  صوتا منَك! فقال 
، أراد عبُد اهلل بن عمر  نا أحسن صوًتا؟ فقال: إّنكام كِحاَمَرْي العّباديِّ فقلُت أليب: أيُّ

-ريض اهلل عنه- قول الّشاعر:

]من الّطويل الّتام[

ا«)7(. ا َيْوًما، َيُقوُل ِكالمُهَ مِهَ مِحَاَرا َعَباِديٍّ إَِذا ِقيَل: نّبئنا *** برَِشِّ

أّن عبد اهلل بن عمر سمع وسعى يف  ابن حزم بسنده:  أبو حمّمد  وروى احلافظ 
رشاء مغنّية لعبد اهلل بن جعفر -وسنورد ذلك عند الكالم عىل العود-)8(.

1( يف أ: أحمد بن إسحاق.

2( التمهيد، 197/22.

3( البخاري، الصحيح، كتاب املساقاة، باب بيع الحطب َوالَكإَلِ، رقم)2375(، وكتاب املغازي، باب، 

ِمْن  َتُكوُن  أَنََّها  َوَبَياِن  اْلَخْمِر،  َتْحِريِم  َباُب  باب  الّصحيح، كتاب األرشبة،  رقم )4003(، ومسلم 
ِبيِب، َوَغرْيَِها ِمامَّ ُيْسِكُر، رقم)1979(. والرّشف جمع شارف  َعِصرِي اْلِعَنِب، َوِمَن التَّْمِر َواْلُبرْسِ َوالزَّ

وهي الّناقة املسّنة، والّنواء: الّسامن.
4( ما بني عاقفتني زيادة من كتاب الّسامع.

5( يف أ: صويت، والّتصحيح من كتاب الّسامع.

6( كذا يف أ، ويف ب: أحدنا، ويف كتاب الّسامع: احدوا.

7( كتاب الّسامع، ص 43.

8( رسائل ابن حزم، 438/1.
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وروى ابن قتيبة بسنده أّن عبد اهلل بن عمر كان يدعو عبد اهلل بن أسلم)1( وخالد 
بن أسلم)2( فيغنّيان له.

وقال ابن أيب الّدم احلموّي يف »رشح الوسيط« أّن العلامء رووا أّن أشعب دخل 
عىل عبد اهلل بن عمر وهو يف حائط باملدينة، فسأله أن يوقر له مترا يف غرارة، ففعل، 
ثّم سأله أن يأمر غلامنه أن يكبسوا له ما يوعونه فيها، ففعل، ثّم استأذنه أن يغنّي له، 
وكان أشعب طّيب الّصوت جّيد الغناء، فامتنع من إذنه، فألّح عليه، فأذن له فغنّى 

فأطربه.

وأّما الرباء بن مالك فحكى احلافظ أبو نعيم عنه أّنه كان يميل إىل الّسامع ويستلّذ 
الرتّنم، وروى بسنده عنه أّنه استلقى يوما فرتّنم )3(.

وروى الّشيخ اإلمام احلافظ تقّي الّدين ابن دقيق العيد يف كتابه »اقتناص الّسوانح« 
بسنده عن ابن سريين عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه- قال: استلقى الرباء بن 
أتراين  مالك عىل ظهره يرتّنم بغناء، فقال له أيب: اذكر اهللَ، فاستوى جالسا وقال: 

أموُت عىل فرايش وقد قتلُت مائة من املرشكني مبارزة -وساق بقية احلديث- )4(.

وأخرجه احلاكم يف »املستدرك« عىل رشط الّشيخني )5(.

1( مل أر له ترجمة، وهو والد جعفر بن عبد الله بن أسلم.

2( خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم موىل عمر بن الخطاب روى عنه، وعن ابن عمر، روى عنه 
الزهرى، وزيد بن أسلم، وكان أشّد شاّب باملدينة. ويكنى أبا ثور. وكان أسّن من زيد بن أسلم. 

وبه كان يكنى أَْسَلم، يعنى: أن أَْسَلم يكنى أبا خالد.
 قال عبد الله بن مصعب خالد بن أسلم موىل عمر بن الخطاب هو الذي أصاب زيداً تلك الّليلة 

برمية ومل يعرفه.
 قال ابن حجر: صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود يف الّناسخ واملنسوخ وابن ماجه. 

 ابن سعد، الّطبقات الكربى،413/5، وابن حّبان، الّثقات، 198/4، واالستيعاب،125/1، وتهذيب 
الّتهذيب 80/3. وتقريب الّتهذيب، 255/1. وأبو بكر أحمد بن أيب خيثمة )ت 279هـ(، التاّريخ 
الفاروق الحديثة  ابن أيب خيثمة، تحقيق صالح بن فتحي هالل، ط1،  بتاريخ  الكبري املعروف 

للطباعة والنرش، القاهرة، 1427 هـ / 2006م، 132/1.
3( حلية األولياء، 350/1.

4( عبد الّرزاق، املصّنف، رقم)9469( َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعِن اْبِن ِسرِييَن َقاَل: اْسَتْلَقى اْلرَبَاُء ْبُن 

َمالٍِك َعىَل َظْهرِِه، َفَتَنََّم َفَقاَل لَُه أََنٌس: »اْذُكِر اللََّه َيا أَِخي، َفاْسَتَوى َجالًِسا« َوَقاَل: »أَْي أََنُس أَُترَايِن 
أَُموُت َعىَل ِفرَايِش، َوَقْد َقَتْلُت ِماَئًة ِمَن اْلُمرْشِِكنَي ُمَباَرزًَة ِسَوى َما َشاَرْكُت يِف َقْتِلِه«.

5( املستدرك، كتاب معرفة الّصحابة، باب ذكر الرباء بن مالك، رقم)5272(، قال الّذهبي: »عىل 

رشط البخاري ومسلم«.
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وأّما عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنهام- فسامع الغناء عنه مشهور 
مستفيض، نقله عنه كّل من أمعن يف املسألة من الفقهاء واحلّفاظ وأصحاب التاريخ 

األثبات)1(. 

وقال ابن عبد الرّب يف »االستيعاب« أّنه كان ال يرى بالغناء بأسا)2(.

وقال األستاذ أبو منصور البغدادي يف مؤّلفه يف الّسامع: كان عبد اهلل بن جعفر 
مع كرب شأنه يصوغ األحلان جلواريه، وَيسمعها منهّن عىل أوتاره، وكان أمري املؤمنني 

إذ ذاَك عيّل بن أيب طالب.

وقال ابن قتيبة يف كتاب »الّرخصة«: دخل معاوية عىل عبد اهلل بن جعفر يعوده، 
فوجد عنده جارية يف حجرها عود، فقال: ما هذا يا ابن جعفر؟ فقال: هذه جارية 
أرّوهيا رقيق الّشعر فتزيده حسنا بحسن تغنّيها فقال: فْلتقْل! فحّركت العود وغنّت

]من البسيط[

أليَس عنَدَك ُشكر لّلتي جــعلْت *** ما ابيّض من قادماِت الّرأِس كاحِلـَمِم
وجّددْت منَك ما قد كاَن أخلقـَُه *** طوُل الّزمان ورصُف الّدهـِر والقـََدِم

قال: فحّرك معاوية رجله فقال له عبد اهلل ملَ حّرْكَت رجَلَك ؟ فقال: إّن الكريَم 
َطروب«)3(.

وحكى املاوردي يف »احلاوي« أّن معاوية وعمرو بن العاص مضيا إىل عبد اهلل 
ليكّلامه  إليه  فمضيا  به،  واشتغل  إليه  وانقطع  الغناء  سامع  من  استكثر  مّلا  جعفر  بن 
يف ذلك، فلاّم دخال عليه سكتت اجلواري فقال له ]معاوية[)4(: »ُمرهّن يرِجعن إىل 
الّسير، فقال له  ُكّن عليه«، فرجعَن، فغننَّي، فطرب معاوية وحّرك رجليه عىل  ما 

1( يف ج: وأهل التاريخ واألثبات.

2( االستيعاب، 881/3.

3( انظر: ابن عبد رّبه األندليس)ت328ه(، العقد الفريد، تحقيق مفيد محّمد قميحة، ط1، دار 

الكتب العلمّية، بريوت، 1404ه/1983م، 364/2 - 365، األغاين، 337/16. املستطرف يف كل فن 
مستظرف، ص395. والكريم طروب، مثل يراد به أّن األريحّية تهزّه، وليس كاّللئيم الذي متّكنت 
القساوة والجفاء من طبعه. الزّمخرشي أبو القاسم محمود بن عمر، املستقىص يف أمثال العرب، 

ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت،1987م، 341/1.
4( ما بني عاقفتني ليس يف أ.
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عمرو: إّن َمْن جْئَت تلحاُه أحسُن حاال منَك. فقال له معاوية: إليَك عنّي يا عمرو، 
فإّن الكريم َطروب«)1(.

وقال أبو العّباس املرّبد يف »الكامل«: حّدثُت أّن معاويَة وعمرا مضيا إىل عبد اهلل 
بن جعفر وأهّنام وجدا عنده سائب خاثر)2( ُيلقي عىل اجلواري – وساق ]احلديث[ )3( 

نحوا من ذلك- )4(.

بن  اهلل  عبد  أبيه  عن  مصعب،  عّمه  عن  »املوفقّيات«  يف  بّكار  بن  الّزبري  وروى 
مصعب، عن أبيه قال: بينام عبد اهلل بن جعفر ذات ليلة يسمر وعنده قينة له يسمع 

منها، إذ سمع جار له الّصوت فمىض إىل معاوية وذكر حكاية مطّولة )5(.

وروى أيضا الّزبري بن بّكار بسنده: أّن عبد اهلل بن جعفر راح إىل منزل »مجيلة«)6( 
ليسمع منها مّلا حلفت أهّنا ال تغنّي أحدا إالّ يف بيتها، وغنّت له، وأرادت أن تكّفر عن 

يمينها وتأتيه لُتسمعه فمنعها )7(.

وروى ذلك أيضا أبو الفرج األصفهاين يف كتاب »األغاين« بسنده، وسنذكر يف 
العود عنه ما حرضنا -إن شاء اهلل تعاىل-.

1( الحاوي الكبري، 189/17. وذكر بعضه الّثعالبي أبو منصور عبد امللك بن محّمد )تـ 429 هـ(، 

َمن غاب عنه املطرب، املطبعة األدبية، بريوت، 1309ه، ص93.
2( يف أ: سائب بن جابر، والّصحيح: سائب خاثر، وهو: سائب بن يسار الليثي بالوالء، أبو جعفر 

)000 - 63 هـ / 000 - 682 م(: أحد أمئة الغناة والتلحني يف العرب. فاريس األصل، كان أبوه موىل 
لبني ليث وأعتقوه. ونشأ سائب يف املدينة، فاحتف التجارة وأثرى.

به،  باملدينة وغّنى  العود  أّول من عمل  النويري: وهو  الصوت، حلو املعرش. قال  وكان حسن 
وأّول )صوت( ُغني به يف اإلسالم، من الغناء العريّب املتقن، هو األبيات التي أولها: )ملن الديار، 
رسومها قفُر( من صنعة سائب. وقال األصبهاين: مل يكن يرضب بالعود، إنا كان يقرع بقضيب 
ويغّني مرتجال. وهو أستاذ )معبد( املغني املشهور، و )ابن رسيج( و)عزة امليالء( وآخرين. وسمع 
معاوية غناءه مرارا. وقيل يف سبب تسميته )سائب خاثر( إّنه غنى صوتا ثقيال، فقال من سمعه: 
هذا غنا خاثر، أي غري محذوق، فلصق به لقبا. وملا قدم جيش يزيد بن معاوية، وعليه مسلم بن 
عقبة املري، يريد دخول املدينة، خرج أهل املدينة لقتاله يف )الحرّة( وكان يف جملتهم )سائب 

خاثر( فقتل يف املعركة. األعالم، 68/3.
3( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

4( الكامل يف الّلغة واألدب، 192/2.

5( ليس الخرب فيام بقي وطبع من األخبار املوفقيات.

6( جميلة مغّنية ستأيت ترجمتها. 

7( نفس املالحظة السابقة. وهو يف الّتذكرة الحمدونّية، 37/9.
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إذا جاء  ابن عمر  الكرم، وكان  الّشأن، كريم هناية يف  بن جعفر كبري  اهلل  وعبد 
يقول له: »الّسالم عليك يا ابن ذي اجلناحني«)1(.

تويّف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعمره عرش سنني)2(.

كان  أّنه  املّكّي  طالب  أبو  عنه  فنقل  عنهام-  اهلل  -ريض  الّزبري  بن  اهلل  عبد  وأّما 
يسمع الغناء )3(. 

وروى الّشيخ تقّي الّدين ابن دقيق العيد يف كتابه »اقتناص الّسوانح« بسنده عن 
وهب بن سنان قال: »سمعُت عبد اهلل بن الّزبري -ريض اهلل عنه- يرتّنم بالغناء«.

وقال عبد اهلل: »َقّل ما سمعُت رجال من املهاجرين إالّ وهو يرتّنم«)4(.

وقال إمام احلرمني وابن أيب الدّم: »إّن األثبات من أهل الّتواريخ نقلوا أّنه كان 
لعبد اهلل بن الّزبري جوار عّوادات، وأّن ابن عمر دخل عليه، فرأى العود فقال: »ما 
هذا يا صاحب رسول اهلل ؟ فناوله له، فتأّمله ابن عمر وقال: هذا ميزان شامّي، فقال 

ابن الّزبري: توَزن به العقول«)5(. 

وحكى سامع الغناء عنه أيضا الّشيخ تاج الّدين الفزارّي)6(.

1( قال ابن عبد الرب: »وَكاَن َعْبد اللَِّه ْبن َجْعَفر كرميا، جوادا ظريفا، خليقا عفيفا، سخيا يسمى 

ابن  قول  قلت:   .881/3 االستيعاب،  منه«.  أسخى  اإلسالم  يِف  يكن  مل  إنه  ويقال:  الجود،  بحر 
عمر، أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، َباُب َمَناِقِب َجْعَفِر ْبِن أيَِب َطالٍِب 

َعْنُه، رقم)3709(. اللَُّه  ريَِضَ  الَهاِشِميِّ 
2( ابن األثري عيل بن أيب الكرم محّمد أبو الحسن عز الّدين الشيباين الجزري )ت 630هـ(، أسد 

الغابة، دار الفكر، بريوت، 1409هـ / 1989م، 94/3. 
3( قوت القلوب، 102/2.

4( معمر بن أيب عمرو راشد األزدي موالهم، أبو عروة البرصي، نزيل اليمن )ت 153هـ(، الجامع 

)ملحق مبصنف عبد الرزاق(، تحقيق حبيب الرحمن األعظمي، ط2، املجلس العلمي بباكستان، 
1403ه، 5/11 )19741(. والبغوي، رشح الّسنة، 383/12.

5( الجويني عبد امللك بن عبد الله بن يوسف بن محّمد، أبو املعايل، ركن الّدين، امللقب بإمام 

الحرمني )ت 478هـ(، نهاية املطلب يف دراية املذهب، تحقيق عبد العظيم محمود الّديب، ط1، 
دار املنهاج، 1428ه/ 2007م،، 23/19

6( هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري، أبو محّمد، تاج الّدين الفركاح )624 

االجتهاد.  رتبة  بلغ  شاكر:  ابن  قال  الّشافعية،  علامء  من  مؤرخ،  م(:  هـ/1291-1227   690  -
مرصي األصل، دمشقي اإلقامة والشهرة والوفاة. له )تاريخ( قال الذهبي: رأيته وله فيه عجائب، 
و)اإلقليد لذوي التقليد( و)رشح التنبيه( مل يسمه، و)رشح الورقات( إلمام الحرمني، يف األصول، 

و)كشف القناع يف حل الّسامع( وغري ذلك. األعالم، 293/3.
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وأّما قرظة بن كعب ]فقد ذكرنا يف األحاديث املحتّج هبا سامعه الغناء[)1(.

وأّما النّعامن بن بشري – ريض اهلل عنه- فروى صاحب »األغاين« بسنده إىل أيب 
الّسائب ]املخزومي[)2( وغريه قال: دخل النّعامن املدينة يف أّيام يزيد بن معاوية وابن 
الّزبري فقال: واهلل لقد أخفقت ُأذناي)3( الغناء، فأسمعوين، فقيل له: لو وجهت إىل 
عزة امَلْياَلء)4( فإهّنا َمن قد عرفَت، فقال: إْي ورّب هذه البِنية)5( إهّنا ملن تزيد النّفس 
طيبا، وأّنه مىض إليها، فأِذنت وأكرمت واعتذرت ] عن امليض [)6( إليه، ثّم قال لا: 

غنّي، فغنّت شعر قيس بن اخلطيم يف َعْمَرة أّمه، وهو الذي يقول قيس فيه:

]من املتقارب[
أجّد بَعْمرة ُعــتبانـهــــا)7( *** فتْهُجـَر أم شأُننا)8( شاهُنا

واِت النّسا *** ِء تنَفُح باملْسِك أرداهُنا وَعْمَرُة من رَسَ

فأشاروا إىل عّزة أهّنا أّمه فسكتت، فقال لا النّعامن: غنّي فواهلل ما ذكرِت)9( إالّ 
كَرما وطّيبا وال تغنّي سائر اليوم إالّ به، فغنّْته حتى انرصف )10(.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف أ: آذاين.

املَْيالء )000 - نحو 115 هـ / 000 - نحو 733 م( أقدم من غنى غناًء موّقعا يف  4( هي َعزة 

باملدينة، وهي موالة لألنصار. وكانت وافرة  إقامتها  بالعيدان واملعازف.  الحجاز. كانت ترضب 
الّسمن، جميلة الوجه، لقبت بامليالء لتاميلها يف مشيتها. سمعها معبد املغني وحّسان بن ثابت 
الّشاعر. وزارها النعامن بن بشري األنصاري يف بيتها، وسمع غناءها يف أيام يزيد بن معاوية وابن 
الزبري، وقال فيها: »إّنها ملن يزيد النفس طيبا والعقل شحذا«، وكان عبد الله بن جعفر وابن أيب 
عتيق وعمر بن أيب ربيعة يزورونها يف منزلها فتغن يهم ويقال إن ابن رسيج كان يف حداثة سنه 
يأيت املدينة ليسمعها ويتعلم غناءها. وسئل: من أحسن الناس غناء ؟ فقال: موالة األنصار. قال 
طويس: »هي سيدة من غنى من النساء مع جامل بارع وخلق كريم وإسالم ال يشوبه دنس، 
تأمر بالخري وهي من أهله، وتنهى عن السوء وهي مجانبة له«. وكانت من أظرف الناس ومن 

أعلمهم بأمور النساء، ولها يف ذلك أخبار. األعالم، 230-229/4.
5( يف األغاين: الكعبة.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( كذا يف أ، ويف ديوان قيس بن الخطيم األنصاري : »غنيانها« أي استغناؤها. انظر ديوانه، تحقيق 

نارص الّدين األسد، دار صادر، بريوت، ]دت[، ص66.
8( يف أ و ب: شأنها. وأثبتنا ما يف األغاين والعقد الفريد.

9( يف أ: ذكر، وأثبتنا ما يف األغاين. 

10( األغاين، 40/16. وعمرة بنت رواحة هي أّم النعامن بن بشري بن سعد األنصاري، له ولها وألبيه 

وخاله عبد الله بن رواحة صحبة.
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إّن  قال  أنه  إالّ  ذلك  من  نحوا  »املقنع«  صاحب  وذكر  »العقد«  صاحب  وذكر 
النعامن دخل جملسا فيه رجل يغنّيهم)1(.

– ريض اهلل عنه- فروى أبو الفرج األصفهاين بسنده إىل  وأّما حسان بن ثابت 
حمرز بن جعفر قال: ختن زيد بن ثابت بنيه وأوملَ، واجتمع إليه املهاجرون واألنصار، 
يديه خوان ليس  املدينة، وحرض حّسان، وقد كّف برصه، فوضع بني  أهل  وعاّمة 
له وسادة، وأقبلت  ُهّيئت)2(  الطعام  فلاّم فرغ من  الرمحن،  ولُده عبد  عليه غريه إالّ 
به  ابتدأت  بيت  فأّول  به وغنّت،  ِمْزَهٌر)3( فرضبت  امليالء، فوضع يف حجرها  عّزة 

شـعَر حّسان:
]من الّطويل[

فال زاَل قْصـٌر بني ُبرْصى وِجلَّق *** عليه من الَوْسِمّي جوٌد وَوابُِل 

فطرب حّسان وجعلت عيناه تنضحان عىل خّدْيه وهو ُمصغ لا )4(.

وحرض  فحرضنا  مأدبة،  إىل  »ُدعينا  قال:  أّنه  زيد  بن  خارجة  إىل  بسنده  وَروى 
حّسان بن ثابت، فجلسنا مجيعا عىل مائدة)5(، وكان قد ذهب برُصُه ومعه عبد الرمحن 
ابنه، فلاّم فرغ الّطعام، أتونا بجاريتني مغنّيتني إحدامها رائقة)6( واألخرى عّزة امليالء، 
فأسمع  حّسان،  بشعر  وغنّتا  عجيبا،  رضبا  ورضبتا  بمزهرهيام)7(،  وأخذتا  فجلستا 
حّسان يقول: قد أراين هناك سميعا بصريا، وعيناه تدمعان، فإذا سكتتا سكت عنه 
البكاء، وإذا غنّتا يبكي، وكنُت أرى عبد الرمحن ابنَه إذا سكتتا يشري إليهام أن غنّيا)8(.

1( العقد الفريد، 31/7. وذكر أّن الّرجل الذي كان يغّنيهم هو »طويس«.

2( يف ب وج: ثنيت.

3( املِزَْهُر، كِمْنرَب: الُعوُد الذي ُيرْضَُب به، والَجْمع َمزَاِهُر. ويف َحِديث ُأّم َزْرع »إِذا سمْعن َصْوَت 

ن َهوالِك«. تاج العروس، مادة )زهر(. املِزَْهِر أَيقّن أَنهَّ
4( األغاين، 168/17.

5( يف ب وج: عىل املأدبة.

6( يف أ رىقة، كذا دون إعجام الحرف بعد الّراء، ويف ب وج: ريقة. وأثبتنا ما يف األغاين. ورائقة هذه 

أستاذة عزّة امليالء. األغاين، 164/17.
7( يف أ: مبزهديهام.

8( األغاين، 169/17.
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وذكر ذلك أيضا صاحب »الّتذكرة احلمدونّية«، وقال املرّبد يف »الكامل«: حّدثني 
غري واحد من أصحابنا، عن أيب زيد سعيد بن أوس األنصاري قال: كانت وليمة يف 
أخوالنـا حّي من األنصار، فحرض حّسان بن ثابت ومعه ولده عبد الرمحن، وساق 

نحوا من ذلك)1(.

إّنه  وقال  »االّتفاق«  كتاب  يف  بسنده  وساقه  امَلرُزبان)2(  بن  بكر  أبو  مثله  وذكر 
حلف ال يربح حتى يسمع، وذكر فيه قّصة.

فقد ذكرنا يف ترمجة عبد اهلل بن  العاص  بن  وأّما معاوية بن أيب سفيان وعمرو 
جعفر سامعهام عنده.

وروى ابن قتيبة بسنده أّن معاوية سمع عند ابنه يزيد الغنـاء عىل العـود فطرب 
لذلك، وذكر حكاية مطّولة.

وروى أيضا بسنده أّنه ُدعي بطويس املغنّي)3( يف ُعرس، فأخذ دّفا وغنّى به هذا 
الّشعـَر:

]من الّطويل[
حـى *** وأْسياُفنـا يقُطْرَن ِمْن نـْجدة دمـا)4( لنا اجلَفناُت الغـُرُّ يْلمْعَن يف الضُّ

فجلس معاوية ساعًة ثّم تركهم. 

1( الّتذكرة الحمدونّية، 360/8. والكامل، 190/2.

يل)000 - 309 هـ / 000 - 921 م(: مؤرخ،  2( محّمد بن خلف بن املَْرُزبان بن بسام أبو بكر امُلَحوَّ

متجم، عامل باألدب. نسبته إىل )املحّول( وهي قرية غريب بغداد، كان يسكنها. قال ياقوت: كان 
أحد التاجمة، ينقل الكتب الفارسية إىل العربية، له أكرث من خمسني منقوال من كتب الفرس. وله 
تصانيف، منها )الحاوي يف علوم القرآن( و)الحامسة( و)الّشعراء( وكتاب )املتّيمني( و)الرّشاب( 
و)الجلساء والّندماء( و)الّنساء والغزل( و)ذّم الّثقالء( و)من غدر وخان( و)فضل الكالب عىل 
كثري مّمن لبس الثياب( صغري، و)املنتخب من كتاب الهدايا( وله شعر أورد الخطيب البغدادي 
قصيدة منه. ومن كتبه )من تويف عنها زوجها فأظهرت الغموم وباحت باملكتوم(. األعالم،115/6.
3( ُطَوْيس، عيىس بن عبد الله، أبو عبد املنعم، موىل بني مخزوم)11 - 92 هـ / 632 - 711 م(: 

أّول من غّنى باملدينة غناء يدخل يف اإليقاع. كان ظريفا، عاملا بتاريخ املدينة وأنساب أهلها، 
الغناء، يف صدر اإلسالم. ولد  الّدف. وهو من أشهر املغنني والعارفني بصناعة  الّنقر عىل  يجيد 
باملدينة وأقام إىل أّيام مروان بن الحكم، فانتقل إىل السويداء )عىل ليلتني من شاميل املدينة( 
فلم يزل فيها إىل أن تويف. وفيه املثل »أشأم من طويس« ملا يقال من أّنه ولد يوم وفاة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وفطم يوم مات أبو بكر، وخنت يوم قتل عمر، وتزوج يوم قتل عثامن، وولد له يوم قتل 
عيّل، فتشاءموا به. ابن فضل الله العمري، أحمد بن يحيى القريّش العدوّي )ت749ه(، مسالك 
األبصار يف ماملك األمصار، ط 1، املجمع الثقايف، أبو ظبي، 1423ه، 10/-26 27، األعالم،105/5.

4( ديوان حّسان بن ثابت، ص216.
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وساق املرّبد يف »الكامل« عنه أّنه تسّمع ذات ليلة عىل ابنه يزيد، فسمع عنده غناًء 
البارحَة؟ فقال له: ساِئُب خاثٍِر. قال:  َمْن كان ُملهيَك  أعجَبه، فلاّم أصبح قال له: 

فأجزله)1( من العطاء )2(.

ذكرنا[)3(  فقد   [ عنهام-  اهلل  -ريض  املعرتف  بن  ورباح  جبري  بن  خّوات  وأّما 
غنامها لعبد الّرمحن وغريه يف ترمجة عبد الّرمحن وعمر – ريض اهلل عنهام-.

وأّما عبد اهلل)4( بن عمر بن اخلّطاب، فروى الّزبري بن بّكار يف »املوّفقيات« عن 
حمّمد بن الّضحاك بن عثامن احلزامي، عن جّده عبد اهلل بن مصعب، عن ربيعة بن 
عثامن، عن عبد اهلل بن زيد بن أسلم، عن أسلم قال: أرسَل عمر بن اخلطاب إىل 
احلُطيئة، ]فأخرجه من الّسجن، وقد كّلمه فيه عمرو بن العاص فأنشده احلطيئة[)5(.

]من البسيط[)6(

*ماذا تقول ألفـراٍخ بـِذي َأمــٍْر * زغب احلواصِل ال ماٌء وال شَجـُر*
*غادرَت كاسَبهم يف َقْعِر ُمظلـَمٍة * فاْغِفْر هداَك مليُك النّاِس يا ُعمـر*
*أنَت اإلماُم الذي من بْعِد صاحبِه * ألقــْت إليَك مقــاليَد النَُّهى الَبَشـُر*
لا قّدمـوَك  إذا  هبا  يْؤثـِروَك  *مل  * لكن بأنُفسهْم كانت بَك األَُثـُر)6(*

وذَكَر أبياتا كثرية، فذكر سامل أّن عمر أطلقه بعد أن أخذ عليه العهود، وتاب عن 
أن يعود إىل هجو الناس، ثّم دعا به بعد أن أطلقه وقال: »كأيّن)7( بَك عند فتى من 
قريش، وقد ثنى لَك َنْمُرَقًة له، وكس له أخرى، ثّم قال لَك: غنِّنا يا حطيئة، فطفقَت 

ُتغنّيه!

1( كذا يف الّنسخ، ويف الكامل: فأْخرِثْ له.

2( الكامل، 191/2.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف أ: عبيد الله.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبيّس )تويف نحو 45هـ(، الديوان )برواية ابن الّسكيت 

1413ه/  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  قميحة،  محّمد  مفيد  وتبويب  دراسة  ورشحه(، 
 .108  - 1993م، ص107 

7( يف أ: كان بك.
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]قال أسلُم: »رأيُت احلطيئَة بعد موت عمر عند عبد اهلل بن عمر وقد بسط له 
نمرقًة وكس له أخرى، ثم قال: غنّنا يا حطيئة ! فطفق يغنّيه«[)1(.

اهلل عمرا لذا)2(  يرحم  »فقلُت  بطوله، وفيه:  الفرج األصفهاين  أبو  وذكر ذلك 
اليوم عنى«)3(.

»قوت  كتابه  يف  املّكّي  طالب  أبو  الغناَء  سامَعه  فحكى  شعبة  بن  املغرية  وأّما 
القلوب«)4(، والّشيخ تاج الّدين الفزارّي وغريمها. 

وكذلك  سامعها،  يف  كثرية  أحاديث  قّدمنا  فقد  عنها-  اهلل  -ريض  عائشة  وأّما 
أّن  لا  جابر  وذكر  اهلل،  عبد  بن  جابر  سألا  مّلا  واحتجاُجها  حديُثها  تقّدم  َبيع  الرُّ
بيع فذكرنا  اجلواري كّن باملدينة يوم عاشوراء يرضبن ويتغننّي قال: فدخلنا عىل الرُّ

ذلك لا فذكرت االستدالل.

فهذا ما حرضنا من أقوال الّصحابة وسامعهم.

وأّما الّتابعون فحسبَك منهم سعيد بن املسّيب، وبه يرضب املثل يف الورع، وهو 
أفضل الّتابعني بعد ُأَوْيس)5( عند من أثبت وجود أويس، وأحد الفقهاء الّسبعة، وقد 
سمع الغناء واستلّذ بسامعه، قال احلافظ أبو عمر ابن عبد الرّب: ذكر وكيع عن حمّمد 
بن منصور،  بن عيل  أيب سعد، حّدثني احلسن  بن  اهلل  قال: حّدثني عبد  بن خلف 
أخربين أبو عّتاب، عن إبراهيم بن حمّمد بن العّباس املطلبّي، أّن سعيد بن املسّيب مّر 
يف بعض أزّقة مّكة، فسمع األْخرَضَ ]احلّداء[)6( يغنّي يف دار العايص بن وائل وهو 

يقـول:

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( يف ج: فإّنه هذا اليوم عنى.

3( األغاين، 181/2. 

4( قوت القلوب، 102/2.

5( أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرين، من بني قرن بن ردمان بن ناجية ابن مراد)000 - 37 

هـ / 000 - 657 م(: أحد الّنّساك العّباد املقّدمني، من سادات الّتابعني. أصله من اليمن، يسكن 
القفار والرّمال، وأدرك حياة الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره، فوفد عىل ُعَمر بن الخّطاب ثّم سكن الكوفة.

وشهد وقعة صفني مع عيّل، ويرجح الكثريون أنه قتل فيها، وبعضهم يحلف بالله ما كان أويس 
قّط. انظر: إكامل تهذيب الكامل، 298/2 واألعالم، 32/2.

6( هذه الزيادة من تلبيس إبليس.
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]من الّطويل[
تضّوَع ِمْسكـا بطن)1( نعامن أْن مشْت *** به زينُب يف نسوٍة خَفـراٍت

فرضب سعيد برجله، وقال: هذا واهلل ما يلّذ استامعه، ثّم قال سعيد:

*وليسْت كُأخرى أوسعْت جْيَب ِدْرِعها * باجلمـَراِت* الكفِّ  َبناَن  وأْبَدْت 
*وَعَلْت َبنان املِْسِك وْصًفا ُمْرَجـال * ُظُلمـاِت* يف  الَح  بْدٍر  ِمْثِل  عىل 
فَأْفَتنَْت مَجٍْع  يوَم  ُتراءى  *وقامْت  * عَرفاِت* من  راَح  َمْن  بِرْؤيتِـها 

قال: فكانوا يرْون هذا الّشعر لسعيد بن املسّيب، قال ابن عبد الرّب: وليس هذا 
من شعر النَُّمرْيي] الذي[ )2( ُرّويناه وليس فيه هذه األبيات، فهي لسعيد، والنّمريي 
زينب أخت  نمري، وهذا شعره يف  من  وليس  ثقيف  بني  من  اهلل  عبد  بن  هو حمّمد 

احلّجاج )3(.

إبليس«)4(،  »تلبيس  يف  اجلوزي  بن  الفرج  أبو  احلكاية  هذه  أيضا  ساق  وقد 
والّطرباين)5( وابن الّسمعاين يف »الّذيل« يف أوائله)6(.

وأّما سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنهم- فقال احلافظ أبو 
المداين هبا، أخربين  اهلل  بن عبد  الفتح  أبو  أنبأنا عبدوس  بن طاهر:  الفضل حمّمد 
عبد اهلل بن عيسى احلََلَقاين)7(، حّدثنا احلسني بن أمحد الصّفار الروي، حّدثني أبو 
محيد،  بن  حمّمد  حّدثنا  املزرع)8(،  بن  َيُموُت  حّدثنا  اخلرائطي،  جعفر  بن  حمّمد  بكر 

1( يف أ: بعض.

2( ما بني عاقفتني من ج.

3( الّتمهيد، 200/22.

4( تلبيس إبليس، ص231. قال ابن الجوزي: »قلت: َهَذا إسناده مقطوع مظلم ال يصح َعِن اْبن 

املسيب وال َهَذا شعره كان اْبن املسيب أوقر من َهَذا وهذه األبيات مشهورة ل محّمد ْبن َعْبِد 
اللَِّه ْبِن نري النمريي الشاعر«.

5( مل أره عند الّطرباين.

6( يف أ: فهو لوائلة.

7( يف أ: الخلقاين، ويف ب:الحلفاين، وأثبتنا ما يف كتاب الّسامع.

8( يف أ: ميوت بن املذرع، ويف ب وج: يهرب بن املزرع، وهو: ميوت بن املزرع بن ميوت بن عيىس، 

العالمة االخباري، أبو بكر العبدي البرصي األديب، واسمه: محّمد. سري أعالم الّنبالء، 247/14.
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)2( حّدثني أيب، قال: أتيُت عبد العزيز بن املطلب  بسجز)1(، حّدثنا حمّمد بن سلمة 
أسأله عن بيعة اجلّن للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص بمسجد األحزاب، ما كان بْدُؤَها ؟ فوجدته مستلقيا 

وهو يتغنّـى: 
]من الّطويل[ )3( )4(

*فام روَضٌة باحلَْزِن)3( طّيبـَة الّثـرى * يُمجُّ النّدى َجْثَجاُثهـا وَعراُرهـا*
َمْوِهنـا عّزَة  أردان  من  *بأْطَيَب  * وقد أوِقدْت بامَلنَْدِل الّرْطِب ناُرها*
*ِمَن اخلَِفراِت البيِض ملَ َتْلَق َشقـْوًة * وباحلَسِب املكنوِن صاٍف نِجاُدها*
ًة ُقـُرَّ لِعْينْيَك  كانْت  برزْت  *فــإْن  * َك عاُرها)4(* وإْن ِغـْبَت عنها مل َيُعمَّ

فقلت: أصَلحَك اهلل أتغنّي ]هبذه األبيات[ )5( وأنَت يف جاللَِك ورَشفَِك ؟! أّما 
واهلل ألَْحُدوّن هبا ركبان نْجد. فواهلل ما اكرَتَث يب وعاد يتغنّى هبذه األبيات:

]من الّطويل[ )6( )7(

احلشـى خّفاقـَة  أْدماُء  ظبيٌة  *فام  * اخلامِئـِل* بطوَن  بظلفْيها  توُب 
تذلُّال تقوُل  إذ  منها  *بأحسَن  * وأدُمعها)6( يذريَن)7( حشـْو املكاِحِل*
فإّنُه القصرِي  اليوِم  بذا  *متّتْع  * األطاِوِل* الّشهوِر  بأّيـاِم  رهنٌي 

أحُتّدثني يف هذا بيشء؟ فقال:  قال: فندمُت عىل قويل له، وقلت: أصَلَحَك اهلل 
نعم: حّدثني أيب قال: دخلُت عىل سامل بن عبد اهلل بن عمر وأشعب يغنّيه:

1( يف ب وج: سنجر، ويف كتاب الّسامع: سحن. وهو تصحيف ِسْجز، اسم لسجستان البلد املعروف 

يف أطراف خراسان، والنسبة إليها سجزّي. الحموّي الّرومي ياقوت بن عبد الله شهاب الّدين أبو 
عبد الله )ت626 ه(، معجم البلدان، ط2، دار صادر، بريوت، 1995م، 189/3.

2( يف كتاب الّسامع: مسلمة.

3( يف أ: بالخدن. ويف ب: بالخزن، والّتصحيح من ديوان كثري.

4( كثري عزّة، الديوان، 429 - 430.

5( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

6( يف أ: وأدرعها. 

7( يف أ: تذرين.
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]من الّطويل[ )1(

وجهها سنة  كالبـْدِر  *ُمغيـريٌة)1(  * وافـُر* والعْرُض  األثواِب  رُة  ُمطهَّ
مَهّذب وِعْرٌض  زاٍك  حَسٌب  *لا  * وعن ُكّل مكروٍه من األمِر زاجـُِر*
ريبة تلَق  مل  البيِض  اخلفراِت  *ِمن  * شاعـُر* اهلل  تقى  عن  يستلْمها  ومل 

فقال له سامل: زْدين ! ]فغنّى[)2( فقال:

كأّنـُه داٍج  والّليُل  بنا  *أمّلْت  * جناُح ُغراب عنُه قد نفـََض القْطـرا*
ِرحالنا يف  ثوى  أعّطار  *فقلُت  * وما احتَملْت ليىل سوى رحيهـا ِعْطرا)3(*

]من الّطويل[)3(

فقال سامل: أما واهلل لوال أن تداوَله الّرواة ألجزلت جائزَتَك، فإّنَك من هذا األمر 
بمكاٍن. انتهـى)4(. 

وساق ذلك ابن الّسمعاين يف أوائل »الّذيل« بأسانيده، وعبد العزيز بن املّطلب)5( 
هو قايض املدينة، وقيل: قايض مّكة)6(.

وأّما خارجة بن زيد فهو أحد الفقهاء الّسبعة)7( وعبد الّرمحن بن حّسان بن ثابت 
فقد ذكرنا يف ترمجة حسان سامَعهام.

وأّما القايض رشيح فنقل عنه األستاذ أبو منصور البغدادي يف مؤّلفه يف »الّسامع« 
وقال: كان يصوغ األحلان ويسمعها من القيان)8( مع جاللته وكرب شأنه.

أبو  أنبأنا  طاهر:  بن  حمّمد  احلافظ  فقال  تعاىل-  اهلل  -رمحه  جبري  بن  سعيد  وأّما 

1( كذا يف ب وكتاب الّسامع، ويف أ: مغريبة، ويف نهاية األرب، 228/4: معقربة.

2( هذه الزيادة من كتاب السامع للقيرساين، مخطوطات املكتبة األزهرّية، لوحة 12.

3( يف أ: محمولها عطرا. والّتصحيح من ب ومن مخطوطة كتاب الّسامع.

4( كتاب السامع، ص-44 46.

5( هو َعْبد العزيز بن املطلب ْبن َعْبد اللِه ْبن حنطب املخزومي، َقاَل: أَُبو بكر: وكان من جّلة 

قريش، وذوي أقدارهم. استقضاه أبو جعفر املنصور باملدينة. انظر: وَِكيع، أخبار القضاة، 202/1.
6( يف ب وج: قايض مّكة وقيل قايض املدينة.

7( خارِجة بن َزْيد بن ثابت األنصاري، أبو زيد، من بني النجار)29 - 99 هـ / 650 - 717 م(: 

أحد الفقهاء السبعة يف املدينة. تابعّي، أدرك زمان عثامن وتويف باملدينة. األعالم، 2/ 292 - 293.
8( يف ج: القينات.
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منصور عبد الباقي حمّمد بن غالب ببغداد، أنبأنا حمّمد بن عبد الّرمحن الّذهبي، أنبأنا 
أبو حمّمد الّسكري، حّدثنا زكريا بن حييى املنقري، حّدثنا األصمعّي، حّدثنا عمر بن 
أيب زائدة، حّدثتني امرأة عمرو بن األصّم قالت: مرْرنا ونحن َجواٍر بمجلس سعيد 

بن جبري ومعنا جارية تغنّي ومعها دّف وهي تقـول:
]من الّطويل[

لئْن َفَتنْتـني فهَي باألمِس أْفتنَْت  ***  َسِعيًدا َفَأْمَسى َقْد َقاَل ُكلَّ ُمْسِلِم
وأْلَقى مفاتيَح القراءِة واْشَتـرى  ***  ِوَصاَل اْلَغَوايِن بِاْلِكَتاِب امْلُنَْمنَِم 

فقال سعيد: تكذبني، تكذبني)1(.

أوائل  يف  الّسمعاين  وابن  بسنده،  مّكة  تاريخ  يف  الفاكهّي)2(  أيضا  ذلك  وروى 
ينكر عليها  بالدّف، ومل  الغناء  »الّذيل«، وهي يف األصمعّيات)3(، فقد سمع سعيد 
فْعلها، ومّلا ذكرت ما مل يكن، أنكَر عليها القوَل ومل ُينكر الفعل، مع زهده وتقّشفه 

ومبادرته إىل إنكار ما ُينكر.

وأّما الّشعبي)4( -رمحه اهلل- فهو ِمن أكابر الّتابعني علام وعمال، وقد حكى عنه 
الّثاين،  الّثقيل  الّثقيل األّول وإىل  أّنه كان يقّسم األصوات إىل:  األستاذ أبو منصور 

وما بعدمها من املراتب.

1( أبو الفرج املعاف بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواين )ت 390هـ(، الجليس الّصالح الكايف 

الّناصح الّشايف، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت  واألنيس 
1426ه/ 2005م، ص 553 - 552. ونهاية األرب، 194/4.

2( أخبار مّكة، 4/3، ونهاية األرب، 194/4، وأبو حّيان الّتوحيدي عيل بن محّمد بن العباس )ت 

نحو 400هـ(، البصائر والّذخائر، تحقيق وداد القايض، ط1، دار صادر، بريوت، 1408ه/1988م، 
.116/5

3( مل أره فيها.

4( عامر بن رشاحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحمريي، أبو عمرو)19 - 103 هـ / 640 - 721 

م(: راوية، من التابعني، يرضب املثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. اتصل بعبد امللك 
بن مروان، فكان ندميه وسمريه ورسوله إىل ملك الروم. وكان ضئيال نحيفا، ولد لسبعة أشهر. 
وسئل عام بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء يف بيضاء، وال حدثني رجل بحديث إاّل حفظته. 
الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها، شاعرا. واختلفوا  وهو من رجال الحديث 
يف اسم أبيه فقيل: رشاحيل وقيل: عبد الله. نسبته إىل شعب وهو بطن من همدان. األعالن، 

.251/3
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وقال احلافظ حمّمد طاهر املقديس يف كتابه »صفوة التصّوف«: »قال األصمعي: 
»حّدثنا عمر بن أيب زائدة قال: »مّر الّشعبي بجارية تغنّي:

]من جمزوء الّرمل[
ْعبِيُّ مَلّا * * ُفتِن الشَّ

فلاّم رأت الّشعبي سكتت، فقال الّشعبي: قويل: 

* رَفَع الطَّْرَف إلْيَها *«

وهو يف األصمعّيات، وساقه ابن الّسمعاين يف أوائل »الّذيل« بأسانيده)1(.

وأّما عبد اهلل بن حمّمد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه- وهو 
فقيها  عتيق[)2(  أيب  ابن  كان  منصور:  أبو  األستاذ  فقال  عتيق،]  أيب  بابن  املعروف 

ناسكا، يغنّي ويعّلم القينات الغناء. 

وقال الّزبري بن بّكار يف كتابه »املوّفقّيات«: حّدثتنا ظبية)3( موالة فاطمة بنت عمر 
بن مصعب بن الّزبري، عن أّم سليامن بنت نافع، أّن ابن أيب عتيق دخل عىل جارية 

باملدينة، فسمعها تغنّي البن رسيج:

]من اخلفيف[

أّم زيـــد ُذْكــَرًة  *ذكــر القلــب  * واملطايا بالّشهب شـهب الّركاب*
منهــا خيــال *وبنعــامن طــاَف  * املنتـاب* لطيفهـا  لقومـي  يـا 
بوعــــد وقّربْتــــُه  *عّللتــه  * الغــراب* مشـيب  إىل  منهـا  ذاَك 
ــادي ــاَت وس ــٍة وب ــتُّ يف نِعم *بِ * بخضـاِب* حديثـة  كـّف  ثنـّي 

أبو  الرازي،  الحسني  بن  منصور  وذكره  ليىل.  أيب  ابن  رواية  من  وهو  األصمعيات،  أره يف  مل   )1

دار  الغني محفوط، ط1،  تحقيق خالد عبد  املحارضات،  الدر يف  نرث  اآلب )ت 421هـ(،  سعد 
الكتب العلمّية، بريوت، 1424ه/2004م، 110/2. وجار الله الزمخرشي )ت 583هـ(، ربيع األبرار 
ونصوص األخيار، ط1، مؤسسة األعلمي، بريوت،1412ه، 321/4، وأبو القاسم الحسني بن محّمد 
املعروف بالراغب األصفهاىن )ت 502هـ(، محارضات األدباء ومحاورات الّشعراء والبلغاء، ط1، 

رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، 1420ه، 251/1.
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف ب وج: طيبة.
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فسألا ابن أيب عتيق أن ُتعيده، فأبْت، فخرج من عندها وركب نجيبا، فقدم مّكة، 
فأخذ ابن رسيج وأدخله مّحاما وهّيأه، ثّم جاء به إليها، وقال: هذا يغنّي، أحّب أن 
تسمعي منه وُتسمعيه، قالت: نعم، فأمره بالغناء، فغنّى أبياتا ذكرها الّزبري، فسألته 
أن يعيد، فقال له ابن أيب عتيق: خْذ نعلْيَك، أتعرفني ابن رسيج؟ هذا ابن رسيج!«.

وساق أبو الفرج األصفهاين يف كتاب »األغاين« عنه مجلة، وسنذكر عند الكالم 
عىل غناء النّساء مزيدا إن شاء اهلل تعاىل. 

فيه أهل األخبار، مروّي  ابن أيب عتيق كثري مشهور ال خيتلف  وباجلملة فسامع 
بأسانيد جيـاد، وكان كثري البسط واخلالعة، مع فقه ونسك وزهد وعبادة، وأخرج 

له الّشيخان يف الّصحيحني )1(.

وأّما عطاء بن أيب رباح فهو من أكابر الّتابعني، وهو مع علمه وزهده، وعبادته 
ومعرفته بالّسنن واآلثار، قد قال األستاذ أبو منصور عنه، أّنه كان يقّسم األصوات 

إىل الّثقيل األّول وإىل الّثقيل الّثاين، وما بعدمها من املراتب.

وقال البيهقي: حّدثنا أبو عبد الرمحن، حّدثنا َأُبو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َقاَل: 
ْعِر؟ َفَقاَل: »اَل َأَرى بِِه َبْأًسا َما مَلْ َيُكْن ُفْحًشا«)2(. َسَأْلُت َعَطاًء َعِن اْلِغنَاِء بِالشِّ

وروى ابن أيب شيبة)3( بسنده إىل إبراهيم املخزومي قال: أرَسلني أيب إىل عطاء بن 
أيب رباح أسأله عن مسألة، فأتيُتُه فوجدته يف دار العقبي)4(، وعليه ملحفة معصفرة، 
فقال:  رسيج)6(،  وابن  الغريض)5(  إىل  أرسْلنا  لنا،  أذنَت  لو  حمّمد  أبا  يا  له:  فقالوا 

1( انظر مثال: البخاري، الصحيح، كتاب األذان، باب ُمكث اإلمام يف مصاّله بعد الّسالم، رقم )850(، 

ومسلم، الّصحيح، كتاب املساجد ومواضع الّصالة، باب ال صالة بحرضة طعام وال وهو يدافعه 
األَخبثان، رقم) 1274(.

2( الّسنن الكربى،جامع أبواب من تجوز شهادته ومن ال تجوز، َباُب: الرَُّجُل اَل َيْنِسُب َنْفَسُه إىَِل 

َا ُيْعرَُف ِبأَنَُّه َيْطرَُب يِف اْلَحاِل َفَيَتَنَُّم ِفيَها، رقم)21019(. اْلِغَناِء َواَل ُيْؤىَت لَِذلَِك، َواَل َيأيِْت َعَلْيِه، َوإِنَّ
3( كذا يف أ، ومل أر الخرب عنده، ويف ب كتب: ابن أيب قتيبة. 

4( يف رواية األغاين: دار املعىل، قال: وقال أبو أّيوب يف خربه دار املقل.

5( هو عبد امللك، موىل العبالت، من مولدي الرببر)000 - نحو 95 هـ / 000 - نحو 714 م(: 
من أشهر املغنني يف صدر اإلسالم، ومن أحذقهم يف صناعة الغناء. سكن مكة وغنى سكينة بنت 
أبو مروان.  أو  يزيد  أبو  كنيته  بالقضيب.  ويوقع  بالدف،  وينقر  بالعود،  الحسني. وكان يرضب 

ولقب »الغريض« لجامله ونضارة وجهه. األعالم، 156/4.
6( يف ب وج: ابن رشيح، وهو خطأ يتكّرر فيهام.
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افعلوا ما شئتْم، فبعثوا إليهام، فحرضا وغنّيا، وعطاء يسمعهام حّتى إذا نالته الّشمس 
قام إىل منزله)1(.

قال ابن قتيبة: واخُتلف عند حمّمد بن إبراهيم يف الغناء، فبعث إىل ابن جريج وإىل 
عمرو بن عبيد)2(، فأتياه فسألام، فقال ابن جريج: ال بأس به، جئُت عطاء بن أيب 
رباح وقد ختن ولده وعنده األبحر)3( يغنّي، فكان إذا سكت ال يقول له غّن، وإذا 
غنّى ال يقول له اسكت، وإذا حلن رّد عليه، فقال عمرو بن عبيد: فأهّيام يكتب الغناء 

الذي عن اليمني أو الذي عن الّشامل، فقال ابن جريج: ال يكتبه واحد منهام)4(.

وقال احلافظ أبو عمر ابن عبد الرّب: حّدثنا أمحد بن حمّمد، حّدثنا أمحد بن الفضل، 
جريج:  ابن  عن  إدريس،  ابن  حّدثنا  الّسائب،  أبو  حّدثني  جرير،  بن  حمّمد  حّدثنا 

سألت عطاء عن احلُداء و الّشعر والغناء، فقال: ال بأس به ما مل يكن فحشا)5(.

وقال حمّمد بن إسحاق الفاكهي يف »تاريخ مّكة«: حّدثني عبد اهلل بن أمحد، حّدثنا 
خلف بن سامل موىل بن صيفي)6(، قال: حّدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد احلميد 
املخزومي، عن عّمه عيسى بن عبد احلميد، قال: ختن عطاء ولده، فدعانا يف وليمته 
ودعا  الطعام،  بقّية  يقّسم  منرب  عىل  عطاء  جلس  النّاس  فرغ  فلاّم  األخنس،  دار  يف 
ْيج، فجعال يغنّياهنم، فقالوا لعطاء: أهّيام)7( أحسن غناء،  الِقينَاَن: الغريَض وابَن رُسَ
الّصوت  الّرقيق  أحسنهام  فقال:  واستمع،  فأعادا  ]أسمع[)8(،  حّتى  يغنّيان  فقال: 

-يعني ابن رسيج- )9(.

وأّما الّزهري فنقله ]عنه[ )10( األستاذ أبو منصور.

1( األغاين، 1/-270 273.

2( يف أ: محّمد بن عبيد. وهو خطأ، وسيذكره سليام يف نفس الخرب.

3( يف العقد الفريد: وعنده ابن رسيج املغّني.

4( العقد الفريد، 12/7. وتتّمة لفظه: »ألّنه لغو كحديث الّناس فيام بينهم من أخبار جاهلّيتهم 

وتناشد أشعارهم«. وحاوي الفنون وسلوة املحزون، ص76 - 77. ولفظ ابن جريج فيه: »ال هذا 
وال هذا ألّنه لغو وليس بحسنة وال بسّيئة فيكتبه واحد منهام«.

5( الّتمهيد، 198/22.

6( يف أ: بن شيعي. 

7( يف سائر الّنسخ: أّيهم.

8( ما بني عاقفتني سقط من أ.

9( أخبار مّكة، 385/2.

10( زيادة من ب وج.
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وأّما عمر بن عبد العزيز فقال ابن قتيبة: ُسئل إسحاق عنه فقال: ما طّن يف أذنه)1( 
جواريه  من  يسمع  فكان  أمري،  وهو  قبَلها  وأّما  اخلالفة،  إليه  أفضت  أن  بعد  يشء 
بيديه، ومتّرغ عىل فراشه طربا  اجلميُل، وكان رّبام صّفق  خاّصة، وال يظهر منه إالّ 

ورضب برجليه)2(.

وقال الّزبري بن بّكار يف »املوّفقّيات«: أخربين عّمي قال: أدركُت النّاس باملدينة 
يغنّون حلنًا وينسبونه إىل عمر بن عبد العزيز وهو:

]من الّطويل الّتام[ )3( )4( )5(

*كأن قد شهدت النّاس يوَم تقّسمْت * َخالئُقـُهْم، فاخرتت منهّن أربعـا*
*إعارة سمٍع كلَّ مغتاب صاحٍب، * وتْأبى لَعْيب النّاِس أالّ َتتـــــَبَُّعـا*
*وأعَجُب من هذين أّنَك تّدعي الـ * ّسالمَة من عيِب)3( اخلليقِة أمَجعـا*
إساَءٍة فْعَل  حاوْلَت  لو  *وأّنَك  * فكوفْئَت إحسانا، َجحدهَتام)4( معا)5(*

وغريمها)6(،  احلنبيل  قدامة  وابن  حزم  ابن  عنه  فحكاه  إبراهيم  بن  سعد  وأّما 
وسنذكره يف ترمجة إبراهيم ابنـه.

  فهذا ما حرضنا عن الّتابعني.

 وأّما غريهم فمنهم : عبد امللك ابن جريج، وهو من العلامء احلّفاظ، والفقهاء 
العّباد، امُلجمع عىل جاللته وعدالته، وكان يسمع الغناء، ويعرف األحلان، حكى عنه 

األستاذ أبو منصور أّنه كان يصوغ األحلان، ويمّيز بني البسيط والنّشيد واخلفيف.

وقال ابن قتيبة حكَي عن ابن جريج أنه كان يروح إىل اجلمعة، فيمّر عىل مغّن، 

1( يف أ: يف سمعه.

القاهرة،  األمريية،  املطبعة  ط1،  باشا،  زيك  أحمد  تحقيق  امللوك،  أخالق  يف  الّتاج  الجاحظ،   )2

.119/3 األخيار،  ونصوص  األبرار  وربيع   .31/1 1332ه/1914م، 
3( يف أ: عجيب. 

4( يف ب وج: جحدتهم.

5( مل أره يف املطبوع من كتاب األخبار املوّفقيات. والخرب يف تاريخ دمشق، 245/45– 246 من 

نعيم  تحقيق  العزيز،  عبد  بن  الجوزي، سرية عمر  ابن  عند  أيضا  بّكار. وهو  بن  الّزبري  طريق 
1404ه/1984م، ص266 بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  زرزور، ط1، 

6( ابن قدامة، املغني، 155/10.

������� ������ ������� 01.indd   177 06/03/2019   16:10



178

اإلمتاع بأحكام الّسماع

فيولج عليه الباب، فيخرج فيجلس عليه معه عىل الّطريق ويقول له:»غّن!« فيغنّيه 
أصواتا، فتسيل دموعه عىل حليته، ثّم يقول: إّن من الغناء ما يذّكر اجلنَّة.

ابن  حلقة  يف  كنّا  املّكي:  داود  »قال  »احلمدونية«:  صاحب]الّتذكرة[)1(  وقال 
جريج - وهو حيّدثنا- وعنده مجاعة منهم عبد اهلل بن املبارك ومجاعة من العراقّيني، 
إذ مّر به مغّن، فقال له: أحّب أن ُتسمعني. فقال: »إيّن مستعجل«، فألّح عليه، فغنّاه، 
فقال له: »أحسنَْت ثالث مرات«، ثّم التفَت إلينا فقال: »لعّلكم أنكرتْم؟« فقالوا: 
»إّنـا ننكره بالعراق«، فقال: »ما تقولون يف الّرجز يعني احلداء؟« قالوا: »ال بأس به 

عندنا«، قال: »أّي فرق بينه وبني الغناء؟!«)2(.

وقد ذكرنا عنه يف ترمجة عطاء أّنه قال: »ال بأس به«)3(.

وأّما حمّمد بن عيّل)4( فقال ابن قتيبة أنه ُسئل عن الغناء فقال: ما أحّب أن أميض 
إليه، ولو دخل عيّل ما خرجت عنه، ولو كان يف موضع يل فيه حاجة ما امتنعت من 

الّدخول«.

أحد أصحاب  بن عوف)5(،  الّرمحن  عبد  بن  إبراهيم  بن  بن سعد  إبراهيم  وأّما 
تعاطيه  وكان  والّرواية،  الفقه  يف  إماما  وكان  الّشافعي،  شيوخ  أحد  فهو  الّزهري، 
كتبهم،  يف  الفقهاء  عنه  وحكاه  فيه،  النّقلة  خيتلف  مل  عنه،  مشهورا  وسامعه  الغناء 
ونصبوا اخلالف معه، وحكاه عنه الّشافعي يف كتابه، وأمجع أهل األخبار عىل نسبة 

ذلك إليه.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( التذكرة الحمدونّية، 34/9، األغاين، 396/1.

3( الّتمهيد، 198/22.

4( محّمد بن عيل زين العابدين بن الحسني الطالبي الهاشمي القريش، أبو جعفر الباقر)57 - 

114هـ / 676 - 732 م(: خامس األمئة اإلثني عرش عند اإلمامية. كان ناسكا عابداً، له يف العلم 
وتفسري القرآن آراء وأقوال. ولد باملدينة، وتويف بالحميمة ودفن باملدينة. وللجلودي عبد العزيز 

بن يحيى )ت 302 ه( كتاب )أخبار أيب جعفر الباِقر(.األعالم، 270/6 - 271.
5( إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزّهرّي )109 - 184 هـ / 

727 - 800 م(: من العلامء بالحديث الثقات، من أهل املدينة املنورة. كان يبيح السامع ويرضب 
العود ويغني عليه. روى له البخاري ومسلم، وويل القضاء ببغداد، وتويف بها. بقي من آثاره نحو 

20 صفحة بعنوان )نسخة إبراهيم - خ( بدار الكتب، يف الحديث. األعالم، 40/1.
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قال األستاذ أبو منصور: »كان إبراهيم بن سعد إمام عرصه يف الفقه والّرواية، 
وكان ال ُيسمُع الّطلبَة احلديَث حّتى ُيسمعهم الغناء نشيدا أو بسيطا«.

وقال ]اخلطيب[)1( احلافظ أبو بكر أمحد بن ثابت البغدادي يف »تاريخ بغداد«: 
أنبأنا عيّل بن أيب عيّل)2( املعدل، حّدثنا أبو بكر حمّمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد 
بن مهران الصّفار الرّضير، حّدثنا عيل بن احلسن بن خلف بن ]قديد[)3( أبو القاسم 
إبراهيم  »قدم  قال:  أبيه،  عن  عفري،  بن  كثري  بن  سعيد  بن  اهلل  عبيد  حّدثنا  بمرص، 
بّره،  وأظهر  الّرشيد،  فأكرمه  ومائة،  وثامنني  أربع  سنة  العراَق  الّزهري  سعد  بن 
وُسئل عن الغناء فأفتى بتحليله، فأتاه بعض أصحاب احلديث ليسمَع منه أحاديث 
الّزهري فسمعه يتغنّى، فقال: لقد كنُت حريصا عىل أن أسمع منَك، وأّما اآلن فال 
سمعُت منَك حديثا أبدا! فقال: إذن ال أفقُد إالّ شخَصَك. عيّل وعيّل إن حّدثُت)4( 
النّبّي  التي قطعها  الّرشيد، فدعا به، فسأله عن أحاديث املخزومّية  ببغداد، فبلغت 
ملسو هيلع هللا ىلص يف رسقة احليّل، فدعا بعود، فقال الّرشيد: أعود املجمر؟)5( قال: ال، ولكن عود 
الّطرب. فتبّسم الّرشيد، ففهمها إبراهيم، فقال: »لعّله بلغك يا أمري املؤمنني حديث 
الّسفيه الذي آذاين باألمس وأجلأين إىل أن حلفُت؟ قال: نعم ! فدعا له الّرشيد بعود 

فغنّـى:

]من البسيط[
ِحيُل َغَدا  يا أمَّ َطْلَحَة إِنَّ اْلَبنْيَ َقْد أفِـَدا  ***  َقلَّ الثََّواُء َلِئْن َكاَن الرَّ

قال له: َمْن كان من فقهائكم من يكره الّسامع ؟ فقال: من ربطُه اهلل تعاىل، فقال 
له الّرشيد: هل بلغَك عن مالك بن أنس يف ذلك يشء؟ فقال: ال واهلل ]إاّل[ )6( إّن 
ٌة، ومالك  َيْوَمِئٍذ ِجلَّ َيْرُبوٍع، َوُهْم  َبنِي  َمْدَعاٍة َكاَنْت يِف  ُم اْجَتَمُعوا يِف  أيِب أخربين َأهنَّ

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف ب: عيّل بن عيّل.

3( ما بني عاقفتني سقط من ب وج، ويف أ: دريد. والّتصحيح من تاريخ بغداد.

4( كذا يف ج وتاريخ بغداد، ويف أ: ال حّدثت، ويف ب: عيّل وعيّل حديث بغداد.

5( يف أ: أعود مجمر؟ ويف تاريخ اإلسالم للذهبي تحقيق بشار عّواد معروف: أَُعوُد اْلُبُخوِر؟ وأثبتنا 

ما يف تاريخ بغداد.
6( كذا يف ب وج، ويف أ: ال والله إّن أيب أخربين، ويف تاريخ دمشق، 10/7: قال: إي والله، أخربين 

أيب أّنهم اجتمعوا ... الخرب. 
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أقّلهم من فقٍه وقدٍر)1(، ومعهم دفوف ]ومعازف[)2( وعيدان يغنّون هبا ويلعبون، 
مع مالك دّف مرّبع وهو يغنّيهـْم:

]من الزج املجزوء[)3(

بْينـَــا أزمْعــْت  *ُســلْيمى  * َفَأْيــَن)3( لِقاُؤهــا أينـــا؟*
ــراٍب ــت ألَتـْ ــد قال *وقــ * َتـاَلَقْينَـــا* ُزْهــٍر  لــا 
طــاَب فقــد  *َتَعاَلــنْيَ  * َتـَعاَلْينَـــا* العْيــُش  لنــا 

املال  بيت  الّرشيد  والّه  أن  بعد  ببغداد  سعد  بن  إبراهيم  تويّف  الّسنة  هذه  ويف 
ببغداد)4(. 

وقال ابن طاهر: ويل القضاء وكان أبوه من جّلة املسلمني )5(.

قال اخلطيب: وكان قايض املدينة )6(.

وقيل إّن إبراهيم تويف يف سنة ثالث وثامنني، وقيل مخس وثامنني، حكاه املزّي)7( 
يف »هتذيب الكامل«، وحكى عنه هو واخلطيب أّنه كان حيفظ سبعة عرش ألف حديث 
من األحكام خاّصة دون املغازي والّسري، قال املزّي: قال البخاري: »إّنه كان حيفظها 
عن ابن إسحاق خاّصة دون غريه، واّتفقوا عىل ثقته وعدالته، حّدث عنه الّشافعي 

وأمحد بن حنبل وغريمها، وأخرج له أهل الّصحيح«)8(.

وقد ساق عنه هذه احلكاية ابن قتيبة مطّولة، وذكر أّن إبراهيم قال: لقد شهدتني 
وأنا يف مساجد األنصار مع أيب، وأنا إذ ذاك غالم حديث السّن، وتذاكروا الغناء، 

1( يف ب: قدرة.

2( ما بني عاقفتني: سقط من أ وب، وهو يف ج، وتاريخ بغداد ونهاية األرب. ويف تاريخ اإلسالم: 

ومعهم دفوف ومغان وعيدان.
3( يف أ: فأىّن. والّتصحيح من تاريخ بغداد.

4( تاريخ بغداد، تحقيق بشار عّود معروف، ط1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1422ه/2002م، 

601/6. وتاريخ اإلسالم للذهبي، 796/4. ونهاية األرب، 229/4 - 230. وبعضه يف األغاين، 231/2، 
والعقد الفريد، 13/7.

5( كتاب الّسامع، ص66.

6( تاريخ بغداد، 601/6.

7( يف ب وج : املزيّن.

8( تهذيب الكامل يف أسامء الرجال، 92/2.
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فقال: وهم زهاء عرشة، اذهبوا بنا نحو جارية األوس، فقاموا وقمُت معهم أميش 
وقعدت  فسّلمت،  عود  ومعها  فرّحبت،  اجلارية،  منزل  دخلنا  ]حّتى[)1(  وراءهم 

تغنّي، وأّول ما سمعُت من الغناء ذلك اليوم، فغنّْت:

]من الزج املجزوء[
أملِّـا تسأل املنـــز *** َل والّربَع الذي أقوى 

َعَفْتُه الّريُح والقطُر*** فأضحى دارَس املغنى

فلم يبَق شيخ حّتى قام، ويف ِكوى)2( البيت دفوف مرّبعة، فأخذوها، وأخذ رجل 
طبال فعّلقه يف عنقه، فارّتت الّداُر وما حولا، وكنّا يف يشء لو حرضه أّيوب وابن 
عون لكّفا عن حتريم الّسامع وأقرصا، وما يف القوم إالّ رشيف، أو فقيه، أو مرغوب 

إليه، أو مرهوب منه)3(.

 وساق احلكاية، وقال فيها: »إّن إبراهيم أتاه بعض أصحاب احلديث ليسمع منه 
أحاديث الّزهري فسمع غناء يف الّدار ذكر منه هذا البيت:

]من الّطويل[
َة سامُر)4( َفا *** أنيٌس، َومَلْ َيْسُمْر بَِمكَّ كأْن مل َيُكْن بنَي احلَُجون إىل الصَّ

اهلل،  »أصلَحَك  فقلُت:  يمينه،  عن  بالعود  فإذا  فدخلُت  عليه،  فاستأذنُت  قال: 
أنكْرتُه«، فقال: »واهلل  الّزهري ألسمعها منَك، فسمعُت صوتا  جئُتَك يف أحاديث 
ال سمعَت منّي حديثا حتى أغنّيَك أصواتا«، ثّم تناوَل العوَد فقلت: »ال حاجَة يل 
يف الّسامع منَك حديثا وال غناء«، قال: »ُقْم فانرصْف إىل لعنة اهلل، وخزي عذابِه !« 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

ُة: الخرق يف الحائط والّنقب يف البيت، والجمع ِكواء باملّد، وِكًوى أيضا مقصورا، والكّوة  2( الَكوَّ

بالّضم لغة، وتجمع عىل كوى. لسان العرب، مادة )كوى(، والجوهري إسامعيل بن حاّمد الفارايب 
أبو نرص )ت 393هـ(، الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط4، 

دار العلم للماليني، بريوت، 1407 هـ  / 1987 م، مادة)كوى(.
3( كذا يف ب وج ويف كتاب املالهي، ويف أ: مرغوب إليه أو مرغوب منه.

4( هذا البيت من شعر مضاض بن عمرو الجرهمي، يقوله حني أجلتهم خزاعة عن مّكة. رُشّاب 

محّمد بن محّمد حسن، رشح الشواهد الّشعرية يف أمات الكتب النحوية، ط1، مؤسسة الرّسالة، 
بريوت، 1427ه /2007م، 436/1.
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أعلُم  أنَت  ما  »يا عياض،  فقال:  ]يتغنّى![)1(«  املدينة  فقيه  أقول: »هذا  وأنا  فقمُت 
بالّدين منّي وال أبوَك، اذهْب أتبعَك اهلل خزَيه وَمْن أشبهَك...«.

وذكر يف حكايته أّن الّرشيد سأله عن مالك، وقال: بلغني عنه أّنه كان حيّرم الغناء 
فقال إبراهيم: وهل ملالك أن حيّلل أو حيّرم ؟ ال واهلل ]ما كان ذلك [)2( البن عّمَك 
إالّ بوحي من اهلل تعاىل، وما أدركُت أحدا حيّرم الغناء، وما أدركُت أحدا إالّ وهو 
ينشد وينشئ)3( إاّل ابن أيب لبيد فإنه كان يقول:« ال آمُر به وال أهنى عنه، إيّن ال أدري 

أحقٌّ هو أم باطٌل ؟ وأّما نحن -يا أمري املؤمنني- فرّبام أعدْدناه يف احلسنات«)4(.

وقد ساقها كسياق ابن قتيبة، املفّضل بن سلمة يف كتابه »مالهي العرب«)5(.

]وأّما ابن جماهد، فحكى عنه أبو طالب أّنه: كان ال جييب دعوة إاّل أن يكون فيها 
سامع[)6(.)7(

وأّما عبيد اهلل بن احلسن العنربي)8( - قايض البرصة - فكان من العلم والورع 
والّثقة بمكان، وكان من مذهبه إباحة الغناء، اّتفقت النَّقلة عىل ذلك، ونصب الفقهاء 
اخلالف معه فيه، وممّن حكاه عنه زكريا بن حييى الّساجي يف كتابه يف »اخلالف« وأبو 

بكر بن املنذر يف »اإلرشاف« والقايض أبو الطّيب وغريهم)9(.

وسفيان  ُسئل  أنه  احلمدونية«  »الّتذكرة  صاحب  فحكى  حنيفة  أبو  اإلمام  وأّما 
الّثوري فقاال: ليس من الكبائر وال من أسوإ الصغائر)10(.

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( ما بني عاقفتني من العقد الفريد، 13/7. ويف الّنسخ: ال والله البن عّمك إاّل بوحي من الله.

3( يف ب: شيئا.

4( بعض هذا الخرب يف األغاين، 231/2، والعقد الفريد،13/7، وساقه برواية أيب الفرج األصفهاين، 

النويري يف نهاية األرب، 230/4.
تحقيق  وأسامئها،  املالهي  كتاب  )ت290ه(،  طالب  أبو  الّلغوي  الّنحوي  سْلمة  بن  املفّضل   )5

.12 1984م، ص  للكتاب،  العاّمة  املرصّية  الهيئة  امللك خشبة،  عبد  غّطاس 
6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

. 7( إحياء علوم الّدين، 269/2، ونسبه إىل أيب طالب امليّكّ

8( يف الّنسخ: عبد الله، وهو خطأ، وقد مرّت ترجمته.

9( انظر: العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الّشافعي، 293/13، وابن قدامة شمس الّدين، الرشح 

الكبري عىل منت املقنع،50/12.
ومحاورات  األدباء  محارضات  يف  األصفهاين  الّراغب  وذكره  الحمدونّية،  الّتذكرة  يف  أره  مل   )10

ابن  الّدين،  محيي  الحنفي،  األمايس  يعقوب  بن  قاسم  بن  ومحّمد   .816/1 والبلغاء،  الّشعراء 
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التي  جاره  قّصة  وذكر  حنيفة،  أيب  عن  أيضا  »العقد«،  يف  رّبه  عبد  ابن  وحكى 
سنذكرها بعد. 

وذكر عن أيب يوسف أيضا أّنه كان حيرض جملس الّرشيد وفيه الغناء)1(. 

وقال اجلاحظ يف رسالته: وأّما أبو حنيفة فحّدثنا أصحابنا عنه، منهم من حّدث 
عن حفص بن غياث، ومنهم من حّدث عن حمّمد بن احلسن، عن أيب يوسف، قال: 
ذكر عند أيب حنيفة الغناء، فقال: أّما أنا فوددُت لو أّن يل غريام الزمني)2(، وحلف 

عيّل فأدخلني إىل موضع فيه سامع فأسمع )3(.

التي  أيب حنيفة  قّصة جار  فذكر  الغناء  أيب يوسف  أنه ذكر عند  قتيبة  ابن  وذكر 
نذكرها وهي ما حكاه ابن قتيبة وغريه عنه أنه كان له جار وكان كّل ليلة يغنّـي:

]من الوافر[
أضاعوين وأّي فتى أضاعوا *** ليوِم كرهيٍة وسـَداِد ثغـْـِر)4(

ُوجد  »إّنه  له:  فقيل  عنه  فسأل  صوَته،  فَقَد  فإّنه  إليه  يستمع  حنيفة  أبو  وكان 
األمري، وحتّدث  إىل  فلبس عاممته وتوّجه  األمري عيسى،  بالّليل، وُسجن يف سجن 
معه)5( فقال: »ال أعرف ما اسمه ؟« فقال له أبو حنيفة: »اسمه عمرو«، فقال األمري: 
»ُيطلق كّل من اسمه عمرو«، فُأطلق الّرجل، فلاّم خرج قال له أبو حنيفة: »أضْعناَك 
يا فتى؟« فقال: »بل حفظَت«، ومتام هذا أّنه قال له: فرِصْ إىل ما كنَت عليه من غنائَك 

وإيناِسنا«)6(.

العريب،  القلم  دار  األبرار، ط1،  املنتخب من ربيع  األخيار  الخطيب قاسم )ت 940هـ(، روض 
.304 ص  1423ه،  حلب، 

1( العقد الفريد، 5/7.

2( ال لزمني.

3( مل أره يف رسائل الجاحظ، و بخاّصة رسالة القيان.

4( البيت للعرجي عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثامن بن عّفان األموي. ابن قتيبة الّدينوري، 

الّشعر والّشعراء، دار الحديث، القاهرة، 1423ه، 560/2.
5( يف أ: عنه.

6( العقد الفريد، 7/-16 17. الّدمريي محّمد بن موىس بن عيىس الدمريي، أبو البقاء، كامل الّدين 

الّشافعي )ت 808هـ(، حياة الحيوان الكربى، ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1424ه، 202/1. 
املستطرف، ص394.
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املعروف  الكندي  هارون  بن  يوسف  عمر  أبو  قصيدته  يف  ذلك  ضّمن  وقد 
املّراكيش  الّتميمي  عيّل  بن  الواحد  عبد  حمّمد  أبو  احلافظ  أورده  ما  عىل  بالّرمادي 

صاحب كتاب »املعجب« يف ]أخبار[)1( أهل املغرب، والقصيدة أّولـا:
]من الوافر[ )2(3

*خِلَْطِب الّشـاربنَي يضيُق صْدري * بضـَرِّ* تلقيـهْم  ويوقُظني 
عــْدٌل وهـو  حنيفـَة  أبـا  *فـإّن  * شهـِْر* مسيـَر  القضاء  من  وفّر 
فقيــٌه ُيدانيــِه  ال  *فقيـٌه  * بـُدّر* أتى  القياُس  ُذكَر  إذا 
*وكان ِمـَن الّصـالِة طويـَل ليٍل * شْفِر* تغميِض  بال  ُيقطِْعُه 
اِب جــاٌر َّ *وكان لـُه ِمـَن الـرشُّ * بفجـِْر * منها)3(  َمغرًبا  يواصُل 
*وكان إذا انتشـى غنـى ببيت الـ * عمرو)4(* آل  من  بسجنه  مضاع 
فًتـى َأضاعـوا *َأضاعـوين وأيَّ  * ثغـِْر* وسـَداِد  كرهيٍة  لَيْوِم 
*فغّيَب صوَت ذاَك اجلاِر سـْجٌن * يْدري* بذاَك  اإلماُم  يكن  ومل 
*فقـال وقـد مـىض ليـٌل وثــاٍن * ومل يْسمْعُه غنّى: »ليَت ِشْعـري«*
غـِـناًء ليـال  امُلؤنـيِس  *أجـاري  * ؟* لِشـرِّ أم  ذلك  َقطُع  خلرْيٍ 
*فقالوا إّنُه يف سْجــِن عيسـى)5( * َيسـْري* وهو  بليٍل  أَتْوُه 
ممّــا وهـي  بالّطويلـِة  *فنـادى  * أْمـِر)6(* جَلليِل  برأِسِه  يكوُن 
*ويّمّم جاَره عيسـى بَن موسـى * وبشـِْر)7(* بإكـراِم  فالقاُه 

)7( )6( )5( )4( 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( هذه القصيدة أليب عمر بن يوسف بن هارون الرمادي الكندي، وقد نظمها عندما رام الَحَكُم 

املستنرص قطع الخمر من األندلس، وأمر بإراقتها يف سائر الجهات. انظر: أحمد بن يحيى بن 
أحمد بن عمرية، أبو جعفر الضبي )ت 599هـ(، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، 
تحقيق إبراهيم األبياري، ط1، دار الكتاب املرصي، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1410ه/ 

1989م، 1/ 40 42-.
3( يف بغية امللتمس: فيها.

4( يف أ: وكان إذا انتىش غنى بيت ال ... مضارع َيْسُجُنه من آل عْمِرو

5( هو عيىس بن موىس صاحب الرشطة يف بغداد لعهد الرّشيد العّبايس.

6( الّطويلة لباس للرأس، كان اإلمام أبو حنيفة –وهو املقصود هنا- يلبسه عند الّنهوض ألمر جَلل.

7( ييل هذا البيت قوله: وقال: أحاجة عرضت فإين *** لقاضيها ومتبعها بشكر
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فقال:
سجنَْت يل جـارا ُيسّمـى  ***  بعمرو، قال: ُيطلق كّل عْمـرو)1(

الغناء،  ينَهُه عن  إليه، ومل  أّنه كان يستمع  فقد تضّمنت هذه احلكاية والقصيدة 
فدّل عىل إباحته عنده، فإّن استامعه كّل ليلة، مع ورعه وزهده، ال ينبغي أن حُيمل 
الفحش  املقرتن بيشء من  الغناء  اإلباحة، وما ورد عنه بخالفه حُيمل عىل  إالّ عىل 
ونحوه، مجعا بني القول والفعل، عىل أّن الّتحريم أخذ من مقتىض قوله ال من نّصه 

فيام علمُت ورأيُت يف كتبهم، وال داللة فيام أخذ منه الحتامله وجوها. 

وحكى اجلاحظ يف رسالته عن أيب يوسف أّنه كان رّبام حرض جملس الّرشيد وفيه 
الغناء فيبكي وكان يذكر اجلنّة)2(.

إبراهيم بن سعد ما وقع من مالك، وقد  وأّما اإلمام مالك فقد ذكرنا يف قّصة 
»الّتذكرة  صاحب  محدون  وابن  »األغاين«،  كتابه  يف  األصفهاين  الفرج  أبو  حكى 
أن  الّشخص  ذلك  فسأله  الّصواب،  غري  عىل  شيئا  ُيغنّي  َمْن  سمع  أّنه  احلمدونّية« 
خيربه بالّصواب، فأخرج رأسه من كّوة وغنّاه عىل الّصواب، فسأله أن يعيده، فقال:  

»حّتى تقول أخْذُتُه عن مالك بن أنس!«)3(.

وذكر اخلطيب البغدادي عنه أّنه غنّى)4(.

وروى ابن طاهر بسنده أّنه سأله رجل)5( عن الّسامع فقال: »ما أدري أهل العلم 
أو  عاّمّي أو جاهل  ينكره إالّ  ُينكرون ] ذلك[)6(، وال يقعدون عنه، وال  ببلدنا ال 

1( عبد الواحد بن عيّل أبو محّمد املَّراكّش، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، رشحه واعتنى به 

صالح الّدين الهواري، ط1،املكتبة العرصّية، صيدا، لبنان، 1426ه/2006م، ص27 - 28.
2( مل أره يف الرّسائل، وهو يف العقد الفريد، 5/7.

3( مل أره يف الّتذكرة، وهو يف األغاين، 222/4، ونهاية األرب، 230/4. وابن حّجة الحموي تقّي الّدين 

أبو بكر بن عيّل )ت 837هـ(، مثرات األوراق يف املحارضات، )مطبوع بهامش املستطرف يف كل 
فن مستظرف للّشهاب األبشيهي(، مكتبة الجمهورّية، مرص،] دت[، 105/1.

4( لعّله يشري إىل الخرب الذي ذكره إبراهيم بن سعد، وقد تقّدم ذكره وهو يف تاريخه، 82/6. وقال 

َناَعِة وََكاَن َمْذَهُبُه  ا َمالٌِك َفُيَقاُل َعْنُه: إِنَُّه َكاَن َعالاًِم ِبالصِّ القرطبي: »َقاَل اْبُن ُخَوْيِز َمْنَداَد: َفأَمَّ
! إِنَّ  ي: أَْي ُبَنيَّ ، َفَقالَْت يِل أُمِّ َناَعَة َوأََنا ُغاَلٌم َشابٌّ َتْحِرمَيَها. َوُرِوَي َعْنُه أَنَُّه َقاَل: َتَعلَّْمُت َهِذِه الصِّ
َناَعَة َيْصُلُح لََها َمْن َكاَن َصِبيَح اْلَوْجِه َولَْسَت َكَذلَِك، َفَطَلَب اْلُعُلوَم الّدينيََّة، َفَصِحْبُت  َهِذِه الصِّ

َرِبيَعَة َفَجَعَل اللَُّه يِف َذلَِك َخرْيًا«. أحكام القرآن، 55/14.
5( ذكر ابن طاهر والّنويري أّن الّرجل هو: أبو مصعب الزّهرّي. 

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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عراقّي)1( غليظ الّطبع)2(. وكذا نقل الغزايل عنه ذلك.

وحكى اإلباحة عنه القشريّي، واألستاذ أبو منصور، والقّفال وغريهم، وسألُت 
مجاعة من فضالء املالكّية: »هل له نّص يف حتريم الغناء ؟ فقالوا: ال، وإّنام ُأِخَذ من 
قوله أّنه ال يصّح بيع اجلارية ]املغنّية[ )3( عىل أهّنا)4( مغنّية، ومن نّصه يف اجلارية أّنه 
إذا وجدها مغنّية كان له الرّد)5(، وهذا ال يدّل عىل الّتحريم، فإّنه جيوز أن يكون عنده 
بالعوضّية  يقابل  أّنه ال  أو  منضبط  لكونه غري  إّما  آخر،  البيع ألمر  ويمتنع  حالال، 

رشعا، كام أّن عسيب الَفْحل جائز وال يصّح العقد عليه ببيع وال إجارة.

بإباحته  القول  مع  الدّف  إجارة  منع  »الّتنبيهات«  يف  عياض  القايض  ذكر  وقد 
وقال: »ما كّل ُمباح جيوز العقد عليه«)6(. -وسنذكره يف اإلجارة إن شاء اهلل تعاىل-.

وأّما الرّد بالعيب فقد حكى ابن رشد يف »املقّدمات« يف رواية زياد عنه، أّنه فّرق 
بني أَمة الّتّسي وأَمـة اخلدمة، فإّن َأَمة الّتّسي يعاير هبا الولد. واختاره ابن رشد)7(، 
 - »الّسامع«  يف  مصنّفه  يف  حبيب  ابن  قاله  ما  وحكى  الرّد،  بعدم  املّواز  ابن  وقطع 

وسنذكره بعد إن شاء اهلل تعاىل-.

ألّن  قال:  العبَد،  يرّد  وال  بالغناء  اجلارية  يرّد  مالكا  إّن  »البحر«  صاحب  وقال 
الغناء خيلقها ويدّل عىل قّلة صيانتها)8(. ولو كان الغناء حراما لرّد العبد أيضا، ثّم 
يف  الغناء  أّن  ألجل  ال  خاّصة  النّساء  غناء  حتريم  يدّل عىل  كّله  ذلك  تسليم  بتقدير 
الفساد  إليهّن، ويدعو إىل  النّساء يشّوق  الغناء من  أّن  نفسه حرام، وإّنام هو ألجل 

. 1( يف كتاب الّسامع: إاِلَّ َغِبيٌّ َجاِهٌل، أَْو َناِسٌك ِعرَاِقيٌّ

2( كتاب الّسامع، ص46، ونهاية األرب، 195/4.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف أ: أّنه. 

رقاين عىل  5( الزرقاين عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاين املرصي )ت 1099هـ(، رشح الزُّ

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  أمني،  محّمد  السالم  عبد  وصّححه  ضبطه  خليل،  مخترص 
.227/5 2002م،  1422ه/ 

6( عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )ت 544هـ(، التَّْنبيَهاُت 

َنِة وامُلْخَتَلَطِة، تحقيق محّمد الوثيق وعبد النعيم حميتي، ط1، دار  امُلْسَتْنَبطُة عىل الُكُتِب امُلَدوَّ
ابن حزم، بريوت، 1432ه/ 2011م، 1488/3

7( ابن رشد، املقّدمات املمّهدات، 421/3.

8( بحر املذهب يف فروع املذهب )الّشافعي(، 540/4
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واإلفساد، ولذلك رّصح ابن العريب من املالكّية بأّنه: »جيوز للّرجل سامع جاريته«)1(، 
والقرطبّي وابن اجلوزي محال سامع ابن جعفر عىل أّنه كان يسمع من جواريه)2(.

هو  إذ  مّتجه  غري  استنبطوه  فام  املسألة  يف  نّص  له  يكن  مل  فإذا  ]وباجلملة[)3( 
حمتمل، وما ُنقل عنه باإلسناد أّنه ُسئل عنه فقال: »إّنام يسمعه الفّساق«)4( أو أّنه ال 
التي  التي قّدمناها  النّقول  جيوز، حممول عىل غناء يقرتن به منكر ونحوه مجعا بني 

هي رصحية.

نعرفهم  أو  نعهدهم)5(  الذين  أّن  حمتمل  الفّساق«،  يسمعه  »إّنام  فقوله:  وأيضا 
يسمعونه عندنا وصفهم كذا، فال يدّل عىل أّنه أراد الّتحريم، كام إذا قلَت: »ما قولَك 
يف املتفّرجني يف البحر؟« فنقول: »إّنام يفعله عندنا أهل الّلعب أو أهل الفساد«، فال 

داللة عىل حتريم فرجة البحر.

»إذا وقع  قالوا:  »إّن علامءنا بجملتهم«  العريب:  ابن  بكر  أبو  القايض  قال  وقـد 
البيع فسخ«، قال: »ولو كان حراما مل يقولوا فسـَخ«)6(.

من  الغناء  حتريم  »ليس  الغزايل:  فقال  عنه-  اهلل  ريض   – الّشافعي  اإلمام  وأّما 
مذهبه«)7(.

وتتّبعُت أنا عّدة كثرية من املصنّفات، فلم أر له نّصا بتحريمه، وطالعُت مجلة من 
فلم  ومتأّخرهيم،  متقّدمي األصحاب ومتوّسطيهـْم  و»الّرسالة« وتصانيف  »األّم« 
حيك أحد عنه الّتحريم، بل حكى عنه األستاذ أبو منصور البغدادي أّن مذهبه إباحة 

ِغَناَء  َيْسَمَع  أَْن  لِلرَُّجِل  َيُجوُز  أَنَُّه  َبيَّنَّا  َفَقْد  اْلَقْيَناِت  ا َساَمُع  القرآن، 527/3. قال: »َوأَمَّ 1( أحكام 

ِذ  ٌء ِمْنَها َعَلْيِه َحرَاًما، اَل ِمْن َظاِهرَِها َواَل ِمْن َباِطِنَها، َفَكْيَف مُيَْنُع ِمْن التََّلذُّ َجاِرَيِتِه، إْذ لَْيَس يَشْ
ِبَصْوِتَها«.

2( قال القرطبي: »... فأّما الّزوجة والرّسية فال عورة بينهام وبني الّزوجة والّسيد«. كشف القناع 

عن حكم الوجد والّسامع، ص71.
3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( كشف القناع، ص 23، وابن الحاج محّمد بن محّمد بن محّمد العبدري الفايس املاليك أبو عبد 

الله الّشهري بابن الحاج )ت 737هـ(، املدخل، ]د ط[، ]د ت[، 6/1.
5( يف أ: نعّدهم.

6( قال ابن العريب: »وقد قال علامؤنا بجملتهم أّن من اشتى جارية فظهر منها عىل أّنها قينة 

فله الخيار، ولو كان عندهم بيعها غري جائز لحكموا بفسخه ومل يجعلوا له خيارا فيه. عارضة 
 .282/5 األحوذي، 

7( إحياء علوم الّدين، 284/2.
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الّسامع بالقول واألحلان إذا سمعه الّرجل من رجل، أو من جاريته، أو من امرأة حيّل 
له)1( النّظر إليها متى سمعه يف داره، أو يف دار بعض أصدقائه، ومل يسمعه عىل قارعة 
الّصالة عن  أوقات  املنكر، ومل يضّيع مع ذلك  يقرن سامعه بيشء من  الّطريق، ومل 

أدائها فيها، ومل يضّيع شهادة لزمه أداؤها.

وروى األستاذ عن يونس بن عبد األعىل أّن الّشافعّي استصحبه إىل جملس فيه 
قينة تغنّي، قال: فلاّم فَرَغْت قال: هل استطبت)2(؟ فقلت له: ال، فقال: »إن صدقت 

فاملك حّس صحيح«!

م من  وقال األستاذ أبو منصور إّن الّشافعي نّص يف بعض كتبه عىل أّن الذي حُيرَّ
الغناء ما يغنّي به القّوال أو القينة عىل ُجعل مرشوط ال يغنّي إالّ به.

وقد روى ابن طاهر بسنده إىل ابن خزيمة)3( قال: »سمعُت يونس بن عبد األعىل 
فقال:  الّسامع؟  املدينة  أهل  إباحة  »وقد سألته عن  يقول:  الّشافعي  يقول: سمعُت 
وال أعلم من علامء احلجاز من كره الّسامع إالّ ما كان منه يف األوصاف، فأّما احلداء، 
وذكر األطالل واملرابع، وحتسني)4( الّصوت بأحلان الّشعر فُمباح«. ذَكره يف »صفوة 

الّتصوف«)5(.

وأّما قول الّشافعي يف »أدب القضاة: »الغناء لٌْو مكروه يشبه الباطل«)6(، فيجوز 
املحظور  عىل  باالشرتاك  ُيطلق  واملكروه  أْوىل،  تركه  أّن  »مكروه«  بقوله:  يريد  أن 
الغزايل: ال  الباطل«، قال  تنزيه، وعىل ترك األوىل. وقوله: »يشبه  واملنهّي عنه هنَْي 
دليل فيه بل لو قال: »إّنه باطل«ن مل يدّلن ألّن الباطل ما ال فائدة فيه، وامُلباح ال فائدة 
الغناء  تغليظ: عىل  فيه  الّشافعي من هذه األلفاظ ممّا  فيه، قال: وحُيمل ما ورد عن 

املقرتن به فحش، أو منَكر، فيكون الّتحريم لعارض، ال ملعنى يف الغناء)7(.

1( يف أ: يحّل لها.

2( يف أ:هل استصحبه؟

3( يف أ و ب: أيب خزمية، ويف ج: خزمية.

4( كذا يف ب و ج، ويف أ: تلحني، ويف صفوة الّتصوف، ص329: تخثري الّصوت.

5( صفوة الّتصّوف، 329.

6( األّم، 226/6.

7( إحياء علوم الّدين، 284/2.
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وباجلملة فقد صّح من قوله أوفعله ما هو رصيح يف اإلباحة وليس له نّص يف 
الّتحريم.

وأّما اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه اهلل تعاىل- فقال أبو الوفاء بن عقيل يف كتابه 
املسّمى بـ»الفصول«: صّحت الّرواية عن أمحد أّنه سمع الغناء عند ابنه صالح، وقد 
مجاعة  عن  وحكاه  كالقول،  يكون  مذهبا  إليه  ُيضاف  فعله  إّن   :)1( حامد  ابن  قال 

األصحاب فوافقهم وخالف فيه عيّل)2(.

وحكى القايض أبو يعىل ]املوصيل[)3(، وقال احلافظ حمّمد بن طاهر: حّدثنا)4( أبو 
بكر أمحد بن عيّل، أنبأنا حمّمد بن احلسني الّصويّف، حّدثنا احلسني بن أمحد، سمعُت 
أحّب  كنُت  يقول:  حنبل  بن  أمحَد  بن  صالح  سمعُت  يقول:  الفرغايّن  العّباس  أبا 
الّسامَع وكان أيب يكره ذلك، فواعدُت ليلة ابن اخلّبازة، فمكَث عندي إىل أن علمُت 
أيب  فرأيُت  فصعدُت  الّسطح،  فوق  ُه)5(  حسَّ فسمعُت  يغنّي،  فأخذ  نام،  قد  أيب  أّن 
الّسطح[)6( كأّنه  يتبخرت فوق  إبطه، وهو  الّسطح ]يسمع ما يغنّى وذيله حتت  فوق 

يرقص)7(.

قال: وأنبأنا أبو غالب الّذهيل ببغداد، أنبأنا أبو بكر احلافظ، أنبأنا أمحد بن عيّل 
بن احلسني الّتّوزّي )8(، حّدثنا يوسف بن عمر القّواس: سمعُت أبا بكر بن مالك 

1( كذا يف أ، ويف ب وج: أبو حامد. وهو الحسن بن حامد بن عيل بن مروان البغدادي، أبو عبد 

الله )000 - 403 هـ / 000 - 1012 م(، إمام الحنابلة يف زمانه ومدرسهم ومفتيهم. من أهل 
بغداد. عاش طويال، وتويف راجعا من الحج بقرب )واقصة(، له مصنفات يف الفقه وغريه، منها 
)الجامع( يف فقه ابن حنبل، نحو أربعامئة جزء، و )رشح أصول الّدين( و)تهذيب األجوبة(. وكان 

ينسخ الكتب، ويقتات من أجرتها. األعالم، 187/2.
الّسيد صبحي  تحقيق  األجوبة،  تهذيب  الحنبيّل،  الله  أبو عبد  بن حامد  الحسن  ابن حامد   )2

ص45. بريوت،1408ه/1988م،  مرص،  نهضة  ومكتبة  الكتب  عامل  ط1،  الّسامرايئ، 
3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف أ: أنبأنا.

5( كذا يف كتاب الّسامع، ويف أ: خشعة، ويف ب و ج: خسفة. 

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( كتاب الّسامع، ص47.

8( يف أ: الّنووي، ويف ب و ج وكتاب الّسامع: الّثوري، وهو تصحيف. ووقع يف سند ابن عساكر يف 

تاريخ دمشق 136/57 و257/68، أحمد بن عيل بن الحسني الثوري شيخ للخطيب البغدادي. 
ِزّي«. وهذا هو  وذكر الخرب يف تاريخ بغداد 430/3 فقال: »أَْخرَبََنا أحمد بن عيل بن الحسني التَّوَّ
املتفق واملفتق 2069/3 رقم  الّتّوزّي يف كتبه ومنها  البغدادي يروي عن  األصّح ألّن الخطيب 
)1740( وذكره ياقوت الحموي يف معجم البلدان 58/2 وابن األثري يف الّلباب يف تهذيب األنساب 
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القطيعّي حيكي -أظنّه عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل- قال: كنُت أدعو ابن اخلّبازة، 
وكان أيب ينهانا عن الغناء، وكنُت إذا كان عندي أكُتُمه من أيب)1(، وكان ذات ليلة 
عندي، وكان يقول، فعرضْت أليب عندنا حاجٌة -وكانوا يف زقاق-، فجاء وسمعه 
يقول، فاستمَع، فوقع يف سمعه يشء من قوله، فخرجُت ألنظَر)2(، فإذا بأيب ذاهبا 
وجائيا، فرددُت الباب ودخلُت، فلاّم كان من الغد، قال: »يا بنّي إذا كان مثل هذا 

فنعم«)3(.

وابن اخلّبازة هذا هو حمّمد بن عبد اهلل بن حييى بن زكرياء أبو بكر الّشاعر عارص)4( 
أمحد -قاله اخلطيب-)5(.

القّزاز،  منصور  أبو  أنبأنا  فقال:  إبليس«  »تلبيس  يف  اجلوزي  ابن  القّصة  وذكر 
حّدثنا أبو بكر أمحد بن عيّل بن ثابت، أنبأنا أمحد بن عيل بن احلسني الّتوزي)6(، حّدثنا 
يوسف بن عمر القواس: سمعُت أبا بكر بن مالك القطيعي حيكي - أظنّه عن عبد 
اهلل بن أمحد- قال: كنُت أدعو ابن اخلّبازة، وكان أيب ينهانا عن الّتغبري)7(، فكنُت إذا 

228/1 فقال: »أَُبو اْلُحَسنْي أَْحمد بن َعيّل بن اْلُحَسنْي التوزي الَقايِض سمع أََبا اْلُحَسنْي بن املظفر 
اْلَحاِفظ وخلقا كثريا وََكاَن ِثَقة«. ويف لسان امليزان البن حجر 233/1: »أحمد بن عيل الّتوزي شيخ 
الخطيب محدث ليس بقوّي رفع حديثا من قول يزيد بن هارون فوهم انتهى الحديث املذكور 

ذكره الخطيب يف كتاب املدرج«.
1( يف كتاب الّسامع : »َيْنَهاَنا َعِن اْلُمَغنِّنَي، َفَكْنُت إَِذا َكاَن ِعْنِدي أَْكُتُمُه ِمْن أيَِب لَِئال َيْسَمَع«.

2( يف أ : فأنظر. 

3( كتاب الّسامع، ص47.

4( مكان هذه الّلفظة بياض يف ج.

5( ابن الخّبازة، محّمد بن عبد الله بن يحيى بن زكريا، أبو بكر الشاعر، املعروف بابن الخّبازة :

له شعر كثري يف الزّهد والرّقائق والّتذكري باملوت واملواعظ، وكان عارص أحمد بن حنبل ورثاه حني 
د بن َهاُرون بن املجّدر. وفيها:)من الّطويل الّتام( مات بقصيدة َرَواَها َعنُه ُمَحمَّ

وَمن أْفَضِت الدنيا إليِه فعاَفَها وقال: َهِبلِت، الّدين أنبل ُمشَكِل
وَمن راَم إبليُس استاملَة َقلبه فألفاه كالِقْدح الذي مل مُيَيَِّل.

انظر: تاريخ بغداد، 43/3، وابن نارص الّدين محّمد بن عبد الله بن محّمد القييس الدمشقي 
وألقابهم  الّرواة وأنسابهم  املشتبه يف ضبط أسامء  الّدين)ت842ه(، توضيح  الّشافعي، شمس 
وكناهم، تحقيق محّمد نعيم العرقسويس، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1993م، 170/2. وابن 
الجوزي، مناقب اإلمام أحمد، تحقيق عبد الله بن عبد املحسن الّتيك، ط2، دار هجر، 1409ه، 

ص 579.
6( يف الّنسخ : الثوري، ويف تلبيس إبليس: الّنوري. وقد مّر الكالم عليه قريبا.

7( يف أ: الّتغيري. ويف تلبيس إبليس: الّتغني. ويف كتاب الّسامع، املغّنني. وأثبتنا ما يف ب وج وتاريخ 

ْوا ما  ُد بِقرَاَءة وغريها و قال الّليث ما نّصه: وقد َسمَّ بغداد. والّتغبري : َتْهِليٌل أَو َترِْديُد َصْوت ُيرَدَّ
بون فيه من الّشعر يف ِذْكِر الله تغِبرياً، كأّنهم إِذا َتناَشَدوه باأللحان َطِرُبوا فرََقصوا وأَرَْهَجوا،  ُيطرِّ
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كان عندي أكتمُه من أيب لئال يسمع، فجاء ذات ليلة عندي وكان يقول، وعرضت 
يقول، فوقع يف سمعه يشء من قوله،  أليب حاجة، وكانوا يف زقاق، فجاء فسمعه 
فخرجُت ألنظر، فإذا بأيب ذاهبا وجائيا، فرددُت الباب ودخلُت، فلاّم كان من الغد 

قال: »يا بنّي إذا كان مثل هذا فنعَم هذا الكالم -أو معناه-«)1(.

وهذه الّطرق يف تاريخ اخلطيب كام ساقوه )2(. 

فهذا كّله رصيح يف اإلباحة، وما ورد عنه خمالفا لذا حممول عىل الغناء املذموم 
املقرتن به ما يقتيض املنع منه، وقد كان أبو بكر اخلاّلل وصاحبه عبد العزيز حيمالن 
الكراهة من أمحد عىل غناء يقرتن به ما يقتيض الكراهة، وقال شارح »املقنع«: روي 
عن أمحد أّنه سمع عند ابنه صالح قوال فلم ينكره، فقال له ابنه: يا أبت ألسَت كنَت 

تنكره أوتكرهه؟ فقال: قيل يل إهّنم يستعملون املنكر معه«)3(. 

وما استنبطه ابن اجلوزي غري مّتجه)4(.

أّما منع بيع اجلارية املغنّية فسنبّينه إن شاء اهلل تعاىل عند الكالم عىل بيع اجلواري، 
وقد قّدمنا ما فيه الكفاية يف ترمجة مالك.

وأّما أخذه ذلك من كسب املخنّث عىل تقدير تسليم أّن كْسبه بالغناء، فال يدّل 
]عليه[)5(، ألّن أكثر من قال بإباحة الغناء أطلق القول بمنع أخذ األجرة عىل الغناء، 

وسنذكر أيضا ذلك عند الكالم عىل االستئجار.

وقد جيوز اليّشء ويمتنع مقابلته بالعوضية ملعنى آخر، وأمثلة ذلك كثرية، وكيف 
يصّح استنباط ذلك من مقتىض قوله، وفعُله خيالُِفه)6(؟ وقـد عّلل هو املنَع بأّنه كان 

يقال له)7(: »إّنه يقرتن به منكر«.

الزّنادقة وضعوا  أََرى  قال:  أّنه  الّشافعي  وَرَوْيَنا عن  األَزْهرّي:  قال  املعنى.  لهذا  ََة  امُلغربِّ وا  فُسمُّ
هذا الَتْغِبري ليصّدوا عن ِذْكر الله وقراءة القرآن. وقال الّزّجاج: ُسّموا بها ألّنهم يرّغبون الناس يف 

الغابرة، أي( الباقية، أَي اآلخرة، ويزّهدونهم يف الفانية، وهي الّدنيا.
1( تلبيس إبليس، ص217.

2( تاريخ بغداد، ت بشار، 430/3.

3( الرشح الكبري عىل منت املقنع، 50/12.

4( انظر: تلبيس إبليس، ص217.

5( ما بني عاقفتني من ج.

6( يف ب: بخالفه.

7( يف ب و ج : يقول.
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من  زمنه  يف  به  ُيغنّى  كان  ما  عىل  وقوله  فعله  حُيمل  »إّنه  اجلوزي:  ابن  وقول 
القصائد الّزهدّيات«. كالم عجيب، فإّن الكالم يف الّتحريم واإلباحة للغناء نفسه ال 
ما يقرتن به، وكون الّشعر الذي ُيغنّى به ممّا ال جيوز، ليس موضع النّزاع، فإّنه يكون 
حتريمه لعارض، وال نعلم أحدا قال بجواز الغناء بالقصائد الّزهديات دون غريها، 

وابن اجلوزي غلب عليه الوعظ والّرواية، والفقيه الغّواص له مرتبة أخرى.

الفقيه  تلميذه  عنه  فحكى  عنه-  وريض  اهلل  -رمحه  عيينة  بن   )1( ]سفيان[  وأّما 
ابن  قدم  أّنه  »احلاوي«  واملاوردّي يف  »املوّفقّيات«  كتاب  بّكار يف  بن  الّزبري  احلافظ 
ُيْعَطى ابُن جامٍع هذه األموال؟  ، قال سفيان ألصحابه: عالَم  جاِمٍع مّكة بامٍل جمٍّ

قالوا: عىل الغناء! قال: ما يقول فيه؟ قالوا : يقول: 

]من املتقارب[

ُأُطّوُف بالبيِت مع َمْن ُيَطّوُف *** وَأْرَفُع ِمْن ِمْئَزري امُلْسَبـِل

قال هي السنّة، ثّم ماذا؟ قالوا: يقول:

َباِح *** وأتلو ِمَن امْلُْحَكِم امْلُنَْزِل وأْسُجُد بِالّلْيِل َحّتى الصَّ

فَقاَل: َأْحَسَن َوَأْصَلَح ُثمَّ َماَذا؟ َقاُلوا: يقول:

َة امَلْحمـَِل ُر يِل ربَّ َعَسى َفاِرج اْلَكْرِب)2( َعْن ُيوُسَف *** ُيَسخِّ

فقال: أفسَد اخلبيث ما أصلَح، ال سّخرها اهلل له)3(.
وهذا ِمن سفيان رصيح يف اجلواز، أال ترى أّنه استحسن أّوال، وإّنام أنكر آخرا 
مّلا اقرتن به من ذْكِرِه رّبَة امَلْحمل يف طوافه الذي هو حقيق أن يدعو)4( فيه باألمور 
َر له رّبة املحمل، وهذا أيضا حُيمل عىل أهّنا ليست ممّن  األخروية، فرصفه إىل أن ُيَسخَّ
حتّل له، وأّن الّدعاء بتسخريها يف أمر مكروه، وهو الّظاهر من حال ابن جامع، وإالّ 

1( ما بني عاقفتني ليس يف ج. 

2( يف ب وج: الهّم.

تحقيق  املوفقّيات،  األخبار  امليك )ت 256هـ(،  األسدي  القريش  الله  بن عبد  بكار  بن  الزبري   )3

الكتب، بريوت، 1416هـ/ 1996م، ص59. وليس فيه قوله: »فقال:  العاين، 2، عامل  سامي ميك 
الكبري، 189/17. له«. والحاوي  الله  ما أصلَح ال سّخرها  الخبيث  أفسَد 

4( يف أ: يدعي.
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فقد يدعو بأن تسخر له يف العطاء ونحوه.

وهذه احلكاية لفظها هو ما ذكره املاوردّي)1(. 

ثُت من غري وجه أّن سفيان بن عيينة قال جللسائه:  وقال املرّبد يف »الكامل«: »ُحدِّ
عالَم ُيْعَطى ابُن جامع؟ وساق احلكاية، غري أّنه يف البيت األّول: 

]من املتقارب[

* أطوف هناري مع الّطائفني *

ويف البيت الّثاين:
* وأسهُر بالّليِل يف العاكفني *

وأّنه مّلا سمع البيت الّثالَث أشار بالّسكوت، وقال: »حاَلاًل حاَلاًل!«)2(.

]وقد ذكرنا يف ترمجة ابن جريج حضوره عنده[ )3(.

وأّما عبد العزيز بن عبد املطلب القايض، فقد قّدمنا أّنه كان يغنّي، وما غنّى به، 
يف ترمجة سامل.

وعبد العزيز هذا من أهل الفقه واحلديث والّثقة، أخرج له مسلم يف صحيحه، 
والرّتمذي، وغريمها، واستشهد به البخاري يف »الّصحيح« )4(.

وقد قّدمنا اخلالف يف أّنه كان قايض مّكة أواملدينة.

ابن جماهد،  اهلل  أبو عبد  املتكّلم، وشيخه  الباقاليّن اإلمام  بكر  أبو  القايض  وأّما 
وغريمها فقال احلافظ أبو الفضل حمّمد بن طاهر املقديّس، أنبأنا أبو حمّمد الّتميمّي، 
قال: »سألُت الرّشيَف أبا عيّل حمّمد بن أمحد بن أيب موسى الاشمّي)5( عن الّسامع، 

1( الحاوي الكبري، 189/17.

2( الكامل يف الّلغة واألدب، 192/2.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( من ذلك عند مسلم يف الّصحيح كتاب األميان، باب َنْدِب َمْن َحَلَف مَيِيًنا َفَرأَى َغرْيََها َخرْيًا ِمْنَها، 

ُر َعْن مَيِيِنِه، رقم 13 - )1650(، والّتمذي، السنن، أبواب الّدّيات، َباُب  ، َوُيَكفِّ أَْن َيأيِْتَ الَِّذي ُهَو َخرْيٌ
َما َجاَء ِفيَمْن ُقِتَل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد، رقم 1419. والبخاري، الّصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب 

والّسنة، َباُب أَْجِر الَحاِكِم إَِذا اْجَتَهَد َفأََصاَب أَْو أَْخَطأَ، رقم 7352.
5( محّمد بن أحمد بن أيب موىس الهاشمي، أبو عيّل )345 - 428 هـ / 957 - 1037 م(: قاض، 
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العزيز بن  أيّن حرضت دار شيخنا أيب احلسن عبد  فيه إالّ  فقال: ما أدري ما أقول 
أبو  الّتميمي)1( سنة سبعني وثالثامئة، يف دعوة عملها ألصحابه، حرضها  احلارث 
بكر األهبرّي شيخ املالكّيني)2(، وأبو القاسم الّداركي شيخ الّشافعّيني، وأبو احلسني 
املتكّلمني)4(،  ابن جماهد شيخ  الوّعاظ والزّهاد)3(، وأبو عبد اهلل  ابن سمعون شيخ 
وصاحبه أبو بكر ابن الباقالين)5(، يف دار شيخنا أيب احلسن الّتميمي شيخ احلنابلة، 
ُيفتي)7( يف حادثة  العراق َمن  الّسقُف عليهم مل يبق يف   )6( أبو عيّل: »لو سقط  فقال 

القادر باللَّه والقائم  من علامء الحنابلة. من أهل بغداد، مولدا ووفاة. كان أثريا عند اإلمامني 
بأمر الله العباسّيني، له حلقة يف جامع املنصور. وصنف كتبا، منها »اإلرشاد« فقه و»رشح كتاب 

الخرقي«. األعالم، 314/5.
 -  929 / - 371 هـ  التميمي)317  الحسن  أبو  الليث،  بن  أسد  بن  الحارث  بن  العزيز  عبد   )1

982م(: فقيه حنبيل، له اطالع عىل مسائل الخالف. صنف كتبا يف »األصول« و»الفرائض«، قال 
ابن الجوزي: »وقد تعّصب عليه الخطيب -يعني صاحب تاريخ بغداد- وهذا شأنه يف أصحاب 

األعالم، 16/4. أَحمد«. 
2( محّمد بن عبد الله بن محّمد بن صالح، أَبو بكر التميمي األبهري)289 - 375 هـ / 902 - 

986 م(: شيخ املالكية يف العراق. سكن بغداد. وسئل أن ييل القضاء فامتنع. له تصانيف يف رشح 
أهل  و)إجامع  )األصول(  كتبه:  ومن  املزين(  )الرد عىل  منها  مخالفيه  والرّد عىل  مالك  مذهب 
املدينة( و )فضل املدينة عىل مّكة( و)العوايل( و )األمايل( كالهام يف الحديث. األعالم،225/6.

3( محّمد بن أحمد بن إسامعيل بن عنبس بن سمعون، أبو الحسني)300 - 387 هـ / 912 - 

997م(: زاهد واعظ، يلقب »الناطق بالحكمة« مولده ووفاته ببغداد. علت شهرته. حتى قيل: 
»أوعظ من ابن سمعون!« وقال الحريري يف املقامة 21 الّرازية، يف الكالم عىل واعظ »ويحّلون 
ابن سمعون دونه!« جمع الناس كالمه ودّونوا حكمته. من كالمه »رأيت املعايص نذالة، فتكتها 
مروءة، فاستحالت ديانة«. قال الرشيش: كان وحيد عرصه يف اإلخبار عام هجس يف األفكار. 

األعالم، 312/5.
4( محّمد بن أحمد بن محّمد بن يعقوب بن مجاهد، أبو عبد الله الطايئ البغدادي)000 - 370 

هـ / 000 - 980 م(: عامل بالكالم، من املالكية، من أهل البرصة. صحب أبا الحسن األشعري. 
وسكن بغداد، فقرأ عليه أبو بكر الباقالين علم الكالم. له كتاب يف »أصول الفقه« عىل مذهب 
ومعونة  املستبرص  »هداية  وكتاب  الّسنة،  أهل  مذهب  عىل  »االعتقادات«  يف  ورسالة  مالك، 

املستنرص«. قال القايض عياض: »رأيت سامعه يف كتاب األصييل بخّطه«. األعالم، 311/5.
5( محّمد بن الطيب بن محّمد بن جعفر، أبو بكر الباقالين )338 - 403 هـ / 950 - 1013 م(: 

البرصة، وسكن  الرياسه يف مذهب األشاعرة. ولد يف  إليه  انتهت  الكالم.  قاض، من كبار علامء 
بغداد فتويف فيها. كان جّيد االستنباط، رسيع الجواب. وّجهه عضد الدولة سفريا عنه إىل ملك 
الروم، فجرت له يف القسطنطينية مناظرات مع علامء الّنرصانّية بني يدي ملكها. من كتبه )إعجاز 
القرآن ( و )اإلنصاف( و )مناقب األمئة( و )دقائق الكالم( و)امللل والنحل( و)هداية املرشدين( 
أرسار  و)كشف  والكرامة(  املعجزة  بني  الفرق  عن  و)البيان  الدالئل(  و)متهيد  و)االستبصار( 
الباطنية( و )التمهيد، يف الرد عىل امللحدة واملعطلة والخوارج واملعتزلة(. األعالم، 175/6 - 176.

6( يف أ: فسقط. والّتصحيح من كتاب الّسامع.

7( يف أ: يغني. والّتصحيح من ب وج، والّتذكرة الحمدونّية، 46/9 ونهاية األرب، 196/4.
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بسنّة)1(، وكان معهم أبو عبد اهلل وكان يقرأ بصوت حسن فقالوا له: »قل شيئا فقال 
وهم يسمعون:

]من البسيط[

قْرطاس َبْطِن  يِف  َأَناِمُلَها  *َخطَّْت  * بَأْنَقاس)8(* ال  بَِعـبِيـٍر)7(  رسالًة 
*أن ُزْر فدْيتـَُك قِف يب غرَي حمتشـِِم)9( * النّاِس* يف  شاَع  قد  يل  حبََّك  فإّن 
ِرَساَلَتها أّدى  ملْن  قْويل  *فكان  * العينني والّراِس* قفي ألميش عىل 

)4( )3()2(

قال أبو عيل: »فبعد ما رأيُت ما رأيُت! ال يمكنني أن ُأفتَي بحظر وال بإباحة«)5(.
وقال أبو طالب املّكي يف كتابه »قوت القلوب«: كان ابن جماهد ال جييب دعوة 
إالّ أن يكون فيها سامع. وقال: حّدثني بعض املحّدثني قال: اجتمعنا يف دعوة ومعنا 
أبو القاسم بن بنت منيع، وأبو بكر بن أيب داود، وابن جماهد يف نظرائهم، فحرض 
سامع، فجعل ابن جماهد حيّرض ابن بنت منيع عىل ابن أيب داود أن يسمع، فقال ابن 
أيب داود: »حّدثني أيب عن أمحد بن حنبل أّنه كره الّسامع، وكان أيب يكرهه، وأنا عىل 
مذهب أيب«. فقال أبو القاسم بن بنت منيع: »أّما جّدي أمحد بن منيع، فحّدثني عن 
صالح بن أمحد، أّن أبـاه كان يسمع قول ابن اخلّبازة، - وساق ما قّدمناه يف ترمجة 
أمحد-، فقال ابن جماهد: »دعني من أبيَك ودعني من جّدَك ! أّي يشء تقول يا أبا 
بكر فيمن أنشدَك شعرا أحرام عليه؟« فقال:»ال«، فقال: »فإن كان حسن الّصوت 
حيرم عليه؟« فقال: »ال«، فقال: »إّن طّوله وقرّصه أمدُّ املقصور وقرُص املمدود حيّرم 
عليه؟ فقال ابن أيب داود: أنا ما أقوى لشيطان واحد وأقوى لشيطانني؟« قال: وكان 

ابن منيع يستمع القول)6(. 

وأّما أبو بكر أمحد بن جماهد املقرئ الفقيه الّشافعي، فروى اخلطيب يف »تارخيه« 

1( كذا يف أ وب، ويف التذكرة ونهاية األرب: من يفتى يف حادثة يشبه واحدا منهم، ومعهم أبو عبد 

الله غالم تاّم، وكان هذا يقرأ القرآن بصوت حسن.
2( يف أ: بعبيد. 

: املَِداُد الَِّذي ُيْكَتب به ج أَْنَقاٌس وأَْنَقٌس. تاج العروس، مادة )نقس(. 3( النِّْقُس بالَكرْسِ

4( يف كتاب السامع: اْبُرْز َفَدْيُتَك يِل ِمْن َغرْيِ محتشم.

5( كتاب الّسامع، ص47 - 48.

6( مل أره يف قوت القلوب.
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إىل أيب بكر بن اجلعايب)1( قال: كنت جالسا عند أيب بكر بن جماهد، فأتاه بعض غلامنه، 
فقال: »يا أستاذ إن رأيَت أن تّملني بحضورَك غدا دارنا!« فقال أبو بكر: »ينبغي أن 
تدعو أبا بكر -يعنيني-«)2( فأقبل الفتى يسألني، فقلت: »أريد ابن غريب«، فقال: 
»الّسمَع والطاعَة«، فلاّم حرضنا طلبت ابن غريب، فقال حبسه عنّا بعض الرؤساء، 
فشّق عيّل، فقال أبو بكر بن جماهد: »هنا من ينوب عن ابن غريب«، فانتظرته ساعة 
فلم أره، ثّم سألُت عن النّائب فقال: »هات قضيبـا«، فأخذه واندفع يغنّي، فغنّاين نيفا 
وأربعني صوتا يف غاية احلسن والّطيبة واإلطراب، فقلت: »يا أستاذ متى تعّلمَت)3( 

هذا؟« فقال: »يا بارد تعّلمته لبغيض مثلَك ال حيرض الّدعوَة إالّ بمغّن«)4(. 

ثقة،  فقيها شافعّيا  اهلل،  بكتاب  بكر كان عاملا  واحلكاية مطّولة اخترصهتا، وأبو 
روى عنه الّدارقطني احلافظ، وابن اجلعايب، ونظراؤمها، وأثنى عليه اخلطيب ووّثقه.

الّثقفي وصاحباه: أبو بكر بن إسحاق، وأبو نرص الّسندي، فقال  وأّما أبو عيّل 
احلاكم يف »تاريخ نيسابور«: »سمعُت الّشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: »حرضُت 
والقّوال  للّسامع  رسمه  عىل  فجلس  عيّل  أبو  وحرضها  أصحابنا،  لبعض  ضيافة 
يقول، وفقري)5( يرقُص، فسقَط منديله فتناوله، ولّفه عىل رأسه، فصحُت عىل القّوال 
وقلُت: »اسُكْت لو كان حلاله حقيقة ما عرف بمنديله، فسكت القّوال، وقام أبو عيّل 
إىل جملس آخر، فندمُت وقصدْتُه معتذرا، فسكَت ساعة، ثّم قال للقّوال: »اقرأ: 

ْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه﴾، اآلية)6(. ُ ﴿َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ

أيّن  غري  أدري  »ال  فقال:  والّرقص،  احلال  هذا  ما  خيربين  أن  عليه  أقسمُت  ثّم 
أمتنّاها سنني، ونفيس تتوق)7( إليها«.

يقول:  الّصويف  احلسني  بن  الرمحن  عبد  سمعُت  احلاكم:  فقال  الّسندي  وأّما)8( 

1( يف ب: الجعاين. ويف ج: الجمعاين.

2( يف أ: يغنيني.

3( يف ج: نقلت.

4( تاريخ بغداد، ت بشار، 353/6.

5( يف أ : والفقري.

6( سورة األنعام، 52.

7( يف ب وج: تتشّوق.

8( يف أ: وأفتى.
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أمرضه  الذي  بالقّوال  طالبنا  عليه  دخلنا  فكّلام  مرض،  ثّم  الّصباح  إىل  ليلة  بكى 
صوُته، فإذا محلناه إليه طالبه بذلك الّصوت ويبكي ويشتّد مرضه، ثّم قال لنا يوما: 

»إذا مّت فادفنوا معي القّوال«، وتبّسم وضحك.

واملحّدثني  والصوفّية  املتكّلميـن  وشيخ  وقته،  يف  الّشافعية  إمام  عيل  وأبو 
والزّهـاد، وكذلك صاحبه أبو بكر بن إسحاق، أحد الفقهاء أصحاب أيب عيّل شيخ 

املتكّلمني. واحلكاية ذكرهُتا خمترصة. 

وأّما احلاكم أبو عبد اهلل بن البّيع احلافظ النّيسابوري)1( فقال: »أكثر ما التقيُت 
أنا وفارس بن عيسى الّصويف)2( يف دار أيب بكر األبريسمي)3( للّسامع من هزارة )4( 

-رمحها اهلل-، كانت من مشهورات )5( القّواالت.

البغدادي وقال: كنُت أراه يف جملس هزارة  وذكر احلاكم أيضا احلسن بن أمحد 
القّوالة. 

بالحاكم،  الشهري  النيسابورّى،  الّطهامين  الضبي،  نعيم  بن  حمدويه  بن  الله  عبد  بن  محّمد   )1

ويعرف بابن البّيع، أبو عبد الله )321 - 405 هـ / 933 - 1014 م(: من أكابر حفاظ الحديث 
من  وقع  عساكر:  ابن  قال  جدا،  كثرية  كتبا  نيسابور. صنف  يف  ووفاته  مولده  فيه.  واملصنفني 
قال  نيسابور(  )تاريخ  منها  جزء.  وخمسامئة  ألفا  يبلغ  ما  الّناس  أيدي  يف  املسموعة  تصانيفه 
فيه السبيك: وهو عندي من أعود التواريخ عىل الفقهاء بفائدة ومن نظره عرف تفنن الرجل 
الحديث،  أصول  يف  و)املدخل(  و)اإلكليل(  الّصحيحني(،  عىل  و)املستدرك  جميعها،  العلوم  يف 
و)تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم( و)معرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه( املطبوع باسم 

.227/6 األعالم،  الحديث(.  علوم  )معرفة 
قلت: واملوجود من تاريخ نيسابور تلخيصه وهو من عمل أحمد بن محّمد بن الحسن بن أحمد 

املعروف بالخليفة الّنيسابورّي.
د  د-، أَُبو الطيب الصويف البغدادي: صحب الجنيد ْبن ُمَحمَّ 2( فارس ْبن عيىس -وقيل: اْبن ُمَحمَّ

وأبا العباس ْبن عطاء، وغريهام. وانتقل إىل خراسان فنزلها وكان له لسان حسن. سمع: يوسف 
بن الحسني، والحسني بن منصور الحالَّج، وغريهام من الشيوخ. روى عنه الحاكم أَُبو َعْبد اللَِّه 
ْبن البيع وغريه ويقال إّنه مات بسمرقند. املنصوري نايف بن صالح بن عيّل، الّروض الباسم يف 

تراجم شيوخ الحاكم، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1432ه/2011م، 780/2.
األبِريسمي،  الحسني،  بن  بكر  أبو  د،  محمَّ بن  أحمد  بن  د  محمَّ فقال:  املنصوري  له  ترجم   )3

الّنيسابورّي. سمع: أبا عبد الله البوشنجي، وغريه. وعنه: أبو عبد الله الحاكم، ووصفه بالتاجر. 
وقال يف »تاريخه«: قصدناه غري مرة فلم يحدثنا. ويف ترجمته ابنه أحمد من »األنساب«: كان 
أبوه من أثرى التجار عندنا. وترجمه الذهبي يف »التاريخ«، وذكر أنه تويف سنة مثان وخمسني 

.900/2 الباسم،  الّروض  وثالمثائة. 
4( كذا يف ب وج وتلبيس إبليس، ويف أ: هذارة. 

5( كذا يف ب وج ويف أ مستورات.
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وقد اعرتض ابن اجلوزي عليه فقال: »كيف يذكر احلاكم هذا يف »تاريخ نيسابور« 
وهو كتاب علم؟ وكيف خفي عليه أّن سامع األجنبّية ال جيوز؟ كفاه ذلك قدحا يف 

عدالته«)1(. 

وحّفاظ  املسلمني  أئّمة  أحد  احلاكم  فإّن  اجلوزي،  ابن  عن  ساقط  كالم  وهذا 
املحّدثني، والفقهاء املعتربين، وحمّله)2( من الّثقة والعدالة معروف مشهور، ومل خيف 
أمن  إذا  بحرام  ليس  األجنبّية  سامع  أّن  الّشافعي  مذهب  من  الّراجح  ولكن  عليه، 
الّطربي)3(  الّطيب  أبو  قاله  ما  واعتمد  اجلوزي  ابن  عىل  ذلك  خفي  وإّنام  االفتتان، 
أّنه ال جيوز، وكذلك الطرطويس، وأبو العّباس القرطبّي، كّلهم اعتمدوا عىل كالم 

القايض أيب الّطّيب الطرّبي، ونقلوا عنه كثريا يف هذه املسألة.

ينكر عليه؟ وكيف يكون قدحا وقد  اعتقده كيف  وإذا  يعتقد اجلواز،  فاحلاكم 
قّدمنا عن مجاعة سامع األجنبّيات؟ وحمّل اخلالف ال ينكر عىل من يفعله -وسنذكـره 
يف فرع قبول الّشهادة- فقد قال ابن طاهر املقديّس: أنبأنا أبو سعيد)4( إسامعيل بن 
الّسمسار،  املقديّس)5(  بن أمحد  اهلل  أبو حمّمد عبد  بنيسابور، حّدثنا  حمّمد احلجاجي 
حّدثنا أمحد بن عيل بن أمحد)6(، حّدثنا حمّمد بن العباس بن بالل، سمعُت سعيد بن 
حمّمد)7( يقول: حّدثني إبراهيم بن عبد اهلل -وكان النّاس يترّبكون به- حّدثني امُلزيّن 

قال: مررنا مع الّشافعي عىل دار قوم وجارية تغنّيهم: 

]من الّطويل[
خليلـّي، ما بال امَلطايا، كأّنمـا *** تراها عىل األعقاِب بالقوم َتنِكُص)8(

أُيطربَك  للمزيّن:  الّشافعّي  قال  فرغنا  فلاّم  نسمع«،  بنا  »ميلوا  الّشافعّي:  فقال 

1( تلبيس إبليس، ص216. 

2( يف أ: والجلة.

3( يف أ: الّطرباين.

4( يف كتاب الّسامع: أبو سعد.

5( كذا يف أ: ويف كتاب السامع، وتلبيس إبليس، ص 215: املقري.

َثَنا أيَِب أَْحَمُد ْبُن أَْحَمَد. ويف تلبيس إبليس: ثنا أيب ثنا َعيِلّ ْبن  6( كذا يف أ، ويف كتاب السامع: َحدَّ

أَْحَمَد.
7( يف ب وج: سعيد بن املسيب، وهو خطأ بنّي.

8( ابن أيب ربيعة عمر بن عبد الله املخزومي القريش، أبو الخطاب ) 23 - 93 هـ / 643 - 711 

م(، الّديوان، تحقيق فايز محّمد، ط2، دار الكتاب العريب، بريوت، 1416ه/ 1996م، ص202.
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هذا؟« فقال: »ال !« قال: »فاملك حّس صحيح!«)1(.

وقد قّدمنا ما رواه يونس بن عبد األعىل.

أّن حمّمد  القرطبّي من حيث  وتابعه  ابن طاهر،  اجلوزي عىل  ابن  اعرتض  وقد 
بن نارص احلافظ )2( شيخ ابن اجلوزي كان يطعن عليه، وينسبه إىل تسامح يف كتاب 
أّنه كان مباحا)4(، واعرتض عىل ما ساقه عن أيب عيّل  )3(، وإىل  ألفاظ  »الّسامع« يف 
احلنبيل يف اجتامع اجلامعة بأن قال: »إذا كان كذلك فكيف يقول: ما يمكنني أن أفتي 

بحظر وال إباحة؟«)5(.

وابن طاهر ثقة حافظ، روى عنه األئّمة احلّفاظ كشريويه ابن شهردار الّديلمي، 
وحمّمد بن أيب عيّل احلافظ المدايّن، وأيب نرص أمحد بن عمر األصبهايّن، وأيب الربكات 

عبد الوّهاب بن املبارك األنامطّي، وروى ]عنه[)6( حمّمد بن نارص املذكور.

وقال شريويه عنه: حمّمد بن طاهر ثقة، َصدوق، ]طاهر[)7( حافظ، عامل بالّصحيح 
والّسقيم، حسن املعرفة بالّرجال واملتون، الزٌم لألثر، بعيد عن الفضول والتعّصب، 

خفيف الّروح، كثري احلّج والعمرة)8(.

وقال عنه إسامعيل بن حمّمد بن الفضل احلافظ: أحفُظ َمن رأيُت ابن طاهر)9(.

حسن  احلّفاظ،  أحد  طاهر  بن  »حمّمد  منده:  بن  الوّهاب  عبد  بن  حييى  وقال 

1( كتاب الّسامع، ص46، وتلبيس إبليس، ص215.

اَلمي، ويقال له ابن نارص)467 - 550 هـ  2( محّمد بن نارص بن محّمد بن عيل، أبو الفضل السَّ

/ 1075 - 1155 م(، محّدث العراق يف عرصه. نسبته إىل مدينة الّسالم )بغداد( ومولده ووفاته 
فيها. له )األمايل( يف الحديث، و )التنبيه عىل ألفاظ الغريبني(. األعالم، 121/7.

3( قال ابن الجوزي: »وهذه الحكاية إن صدق فيها محّمد ْبن طاهر َفإِن شيخنا اْبن نارص اْلَحاِفظ 

ِبَها  أنه غنى  أنشدها ال  أنه  َعىَل  األبيات  بثقة حملت هذه  ْبن طاهر  ليس محّمد  َيُقول  كان 
بقضيب ومخدة إذ لو كان كذلك لذكره«. 

َمَع  فيلزمه  الدليل  يِف  ينظر  كان  وإن  باإلباحة  يفتي  أن  فينبغي  لهم  مقلدا  كان  »إن  قال:   )4

حضورهم أن يفتي بالحظر«.
5( تلبيس إبليس، ص214.

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

7( ما بني عاقفتني من ج.

8( قاله شريويه يف تاريخ همدان، كام نقله الذهبي، تذكرة الحّفاظ، 1245/4، وفيه: »قوي السري 

يف السفر«، وليس فيه: كثري الحّج والعمرة. 
9( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 281/53.
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االعتقاد، مجيل الّطريقة، َصدوق، عامل بالّصحيح والّسقيم، الزم لألثر، حّج حّجات 
كثرية عىل قدميه، وذكر ذلك كّله ابن النّجار يف »الذيل«)1(.

وأّما ما قاله القرطبّي وغريه: أّنه كان يقول باإلباحة، فهي مسألة خالف أيضا، 
وهي مسألة النّظر إىل األمرد)2(.

والذي ذهب إليه ابن طاهر ذهب إليه كثريون، وما ساقه ابن طاهر عن الّشافعّي 
اَلمي  السَّ ساقه غريه كابن قتيبة واألستاذ أيب منصور، كام قّدمنا، وكالم ابن نارص 
أّنه  ُيعاب بمثلها، ونسبه إىل  فإّنه عابه بأشياء ال  ال خيلو من حتامل عىل ابن طاهر، 
صّحف لفظة ورّد عليه فلم يرجع إليه)3(، وال خيلو أحد من املحّدثني من تصحيف 
إالّ القليل، وأّما كونه مل يرجع إليه، فلّعله ظّن أّن الّصواَب معه، ومثل ذلك ال ُيعاب.

تكّلم  »إّنام محل من  نقلت-:  الّصالح -ومن خّطه  ابن  أبو عمرو  الّشيخ  وقال 
يف)4( ابن طاهر احلسد«، ووّثقه وحّسن حاله )5( عىل حال من تكّلم فيه.

وأّما اعرتاضه عىل احلكاية بالتوّقف، فال مؤاخذة عىل املتوّقف، فإّن فعَل هؤالء 
النّقل  يذكرون  الفقهاء،  تصانيف)6(  يف  كثري  وهذا  التوّقف،  عنده  اقتىض  األئّمة 
والّدليل، ويقولون : عمل القضاة مثال عىل خالفه، وذكر أصحابنا كثريا من ذلك، 
وحاصله أّن فعل َمن يعتّد به من الفقهاء عارض ما عنده من استدالل، أو نقل عّمن 
فيها  التوّقف  ينقل عنه، أو تريج)7( عىل مقتىض مذهب. واملسائل اخلالفّية حيسن 

1( تاريخ بغداد وذيوله،23/21.

2( انظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 333/7، وتاريخ بغداد،ط العلمّية، 24/21 وفيه: قال 

الحافظ أبو الفضل بن نارص: محّمد بن طاهر ممن ال يحتّج به، صنف كتابا يف »جواز النظر 
إىل املرد« وأورد فيه حكاية عن ابن معني: رأيت جارية مليحة، صىل الله عليها، فقيل له: تصيل 
الله عليها وعىل كّل مليح، ثم قال: كان يذهب مذهب اإلباحة«. وتذكرة  عليها؟ فقال: صىل 
الحّفاظ، 1244/4، وفيه: قال ابن نارص: ابن طاهر ال يحتّج به، صّنف يف جواز الّنظر إىل املرد 

وكان يذهب مذهب اإلباحة.
قلت )أي الّذهبي(: معلوم جواز الّنظر إىل املالح عند الّظاهرية وهو منهم«.

3( يف ج: مل يصغ. والحكاية يف تذكرة الحّفاظ، 1244/4، قال: قال ابن نارص: كان لحنة ذا تصحيف، 

قرأ: وإّن جبينه ليتقصد عرًقا بالقاف، فقلت: بالفاء، فكابرين.
4( كذا يف ب و ج.

5( يف ج: وثقته وحسن حاله.

6( يف أ: تعاريف.

7( يف أ: تخرج.
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حيث مل ترد نصوص الرّشع فيها، وأيضا فإّن احلنابلة اختلفوا يف الفعل: هل يكون 
مذهب الفاعل كالقول، فمن منع قال: الفعل حيتمل أن يكون )1( عىل طريق الّسهو 

وغري ذلك -واهلل أعلم-.

وأّما ابن قتيبة، وابن حزم، والشيخ تاج الّدين الفزاري، والشيخ عّز الدين بن 
الَشَبابة  اجتامع  الكالم عىل  كافيـة يف ذلك -وسنذكر عند  فتصانيفهم  السالم  عبد 
العيد  دقيق  ابن  الدين  تقّي  الّشيخ  ]أيضا[)2(- ونسوق عى  والدّف شيئا من ذلك 
ما صّح عنه من قول وفعل، وقد ذكر يف كتابه »اقتناص الّسوانح« نبذة من ذلك، 
وساق بأسانيده عن الّصحابة ما قّدمنا ذكره، ثم قال عقيبه: »ذكرنا هذه اجلملة من 
هذا النّحو ملِا بلغني من إنكار جاهل بمعرفة اآلثار، وسرية ما درج عليه املهاجرون 

واألنصار«.

وقال: »ُسئل حمّمد بن كعب القرظي ما حّد اخلذالن فقال: أن يستقبَح الرُجل ما 
كان مستحَسنا، ويستحسن ما كان قبيحا«.

أبو بكر  أبيهام، وكذلك  ابني أمحد عند ترمجة  قّدمنا سامع عبد اهلل وصالح  وقد 
العامري البغدادي له تصنيف يف ذلك، يرّد فيه عىل املنكرين، وسنذكره أيضا عند 
الكالم عىل الشبابة والدّف، وكّل من قال إّنه يندب إليه فهو قائل باإلباحة ال حمالة 
فلذلك أدرجناه فيهم، وكذلك من يفصل وجيعل الّتحريم أو الكراهة لعارض فعند 

التجّرد يبيح.

فهذا ما حرضنا ولو أردنا االستقصاء وتتّبع القائلني باجلواز ألّدى إىل امللل)3(، 
احلكامء  أقوال  من  وكذلك  حرضنا،  ما  هبم  املوثوق  الصوفّية  كالم  من  وسنذكر 

وغريهم ]-إن شاء اهلل تعاىل-[)4(.

واعلم أّن ]يف[)5( الّصوفية مجاعة من أهل الفقه واحلديث واملعرفة بأنواع العلوم 
الرّشعية كاألستاذ أيب القاسم القشريي الّشافعي، وقد ذكر يف رسالته نبذة من ذلك، 

1( يف أ: الفعل يحتمل أن يكون الفعل...

2( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

3( يف أ: امللك.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( مابني عاقفتني سقط من أ.
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وله تصنيف فيه، وكذلك أبو طالب املّكي، وقد ذكر يف كتابه »قوت القلوب« شيئا 
من ذلك)1(، وكذلك الّشيخ شهاب الدين الّسهروردي الفقيه الّشافعي، ذكر يف كتابه 
»عوارف املعارف« مجلة من ذلك)2(، وجعل الكالم يف أبواب، وقد قّدمنا ما حكاه 
القايض حسني يف تعليقه عن اجلنيد بن حمّمد)3(، وكان فقيها يفتي)4( عىل مذهب أيب 
هذه  عىل  الّرمحة  تنزل  قال:  أّنه  وغريمها  والّسهروردي  القشريي  عنه  وحكى  ثور، 
الّطائفة يف ثالثة مواضع: عند األكل ألهّنم ال يأكلون إالّ ِمن فاقـة، وعند املحاورة 
يسمعون  الّسامع ألهّنم  واألنبياء، وعند  الصّديقني  مقامات  يتحاورون)5( يف  ألهّنم 

بوجد ويشهدون حّقا)6(.

وروى)7( اخلطيب يف تارخيه عن داود الّطائي)8( أّنه كان حيرض الّسامع، وينتصب 
ظهره بعد أن انحنى من الكرب، وتعود قّوته، وكان عاملا فقيها حنفّيا)9(.

بالّسامع  يعتاد)10(  كان  أّنه  الّصاحلني  بعض  عن  حكي  وقد  الّسهروردي  قال 

1( يف أ: شيئا منه.

2( يف أ: شيئا منه جملة من ذلك.
3( الجنيد بن محّمد بن الجنيد البغدادي الخّزاز، أبو القاسم )000 - 297 هـ / 000 - 910 م(: 

صويف، من العلامء بالّدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوند. وعرف الجنيد 
بالخّزاز ألنه كان يعمل الخّز. قال أحد معارصيه: ما رأت عيناي مثله، الكتبة يحرضون مجلسه 
أللفاظه، والّشعراء لفصاحته، واملتكلمون ملعانيه. وهو أّول من تكّلم يف علم الّتوحيد ببغداد. 
لضبط  الّتصوف،  العلامء شيخ مذهب  وعّده  زمانه.  الّدنيا يف  إمام  األثري يف وصفه:  ابن  وقال 
مذهبه بقواعد الكتاب والّسنة، ولكونه مصونا من العقائد الّذميمة، محمّي األساس من ُشبه 
الغالة، ساملا من كّل ما يوجب اعتاض الرّشع. من كالمه: طريقنا مضبوط بالكتاب والّسنة، من 
مل يحفظ القرآن ومل يكتب الحديث ومل يتفقه ال يقتدى به. له )رسائل( منها ما كتبه إىل بعض 

إخوانه، ومنها ما هو يف الّتوحيد واأللوهية، والغناء، ومسائل أخرى. األعالم، 141/2.
4( يف أ: يغني.

5( كذا يف أ، ويف ج: وعند املجاورة ألّنهم يتجاورون. ويف ب: وعند املجاورة ألّنهم يتحاورون. ويف 

عوارف املعارف: وعند املذاكرة ألّنهم يتحاورون.
6( عوارف املعارف،8/2.

7( يف ب: وحىك.

8( داود بن نصري الطايئ، أبو سليامن)000 - 165 هـ / 000 - 781 م(: من أمّئة املتصّوفني. كان يف 

أّيام املهدي العّبايس. أصله من خراسان، ومولده بالكوفة. رحل إىل بغداد، فأخذ عن أيب حنيفة 
وغريه، وعاد إىل الكوفة، فاعتزل الّناس، وَآثر االنفراد َوالخلوة، ولزم العبادة َواجتهد فيها إىل آخر 
عمره. قال أحد معارصيه: لو كان داود يف األمم املاضية لقّص الله تعاىل شيئا من خربه. وله أخبار 

مع أمراء عرصه وعلامئه. تاريخ بغداد، ت بّشار، 311/9، واألعالم، 335/2.  
9( مل أر الخرب يف تاريخ بغداد.

10( كذا يف ب وج: ويف أ: يقتات.
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ويتقّوى به عىل الطّي والِوصال، ويثري عنده من الّشوق ما ُيذهب عنه لَب اجلوع، 
فإذا سمع احلادي يقول:

]من الوافر[ 
فأّما من هوى ليىل وحّبـي *** زيارهَتا، فإيّن ال أتوُب.

أمر احلّق إىل املامت،  الّثبات يف  العزم عىل   )1( قّوة  طاب قلبه لذلك ملا جيده من 
فيكون يف سامعه هذا ذاكرا هلل تعاىل)2(.

وقال بعض الفقراء: كنّا نعرف مواجيد أصحابنا يف ثالث: عند الغضب وعند 
املسائل وعند الّسامع.

وُسئل رويم)3( وكان فقيها عىل مذهب داود ابن عيّل الظاهري –رمحه اهلل- عن 
وجود الّصوفية عند الّسامع فقال: يتنّبهون للمعاين التي تعزب عن غريهم، فتشري 
الفرح  ذلك  فيعود  املؤّقت،  احلجاب  ويقع  الفرح،  بذلك  فيتنّعمون  إيّل،  إيّل  إليهم 

بكاء، فمنهم من خيرق ثيابه، ومنهم من يبكي، ومنهم من يصيح )4(.

العّباس  أبا  رأى  الّصاحلني  بعض  إّن  والّسهروردي  والغزايل  القشريي  وقال 
اخلرض)5( فقال له: »ما تقول يف الّسامع الذي خيتلف فيه أصحاُبنا؟« فقال: هو الّصفاء 

الل الذي ال يثبت عليه إاّل أقدام ]الّرجال[)6( العلامء. الزُّ

وقال ممشاد الّدينوري: رأيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام فقلت له: يا رسول اهلل هل 
ُأنكره، ولكن قل لم يفتتحون قبله)7( بقراءة  الّسامع شيئا؟ فقال: ما  تنكر من هذا 

1( كذا يف أ وعوارف املعارف، ويف ب وج: قوام.

2( يف أ: ذكر الله تعاىل، وأثبتنا ما يف ب وج، وعوارف املعارف.
د )000 - 303 هـ / 000 - 941(، من أهل َبْغَداد من  3( ُرَوْيم بن أَْحمد بن يِزيد كنيته أَُبو ُمَحمَّ

جلة مشايخهم، وََكاَن َفِقيها عىل َمْذَهب َداُود اأْلَْصَبَهايِنّ وََكاَن مقرئا َفَقَرأَ عىل إِْدِريس اْبن عبد 
اْلَكِريم اْلحداد. الّسلمي محّمد بن الحسني بن محّمد الّنيسابورّي، أبو عبد الرحمن )ت 412هـ(، 
طبقات الّصوفّية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1419هـ/ 

1998م، ص148، واألعالم، 37/3.
4( عوارف املعارف، 8/2.

5( كذا يف ب وج وعوارف املعارف. ويف أ: الحرضمي.

6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( يف ب وج: يفتتحون شيئا قبله.
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القرآن، وخيتمون بعده بقراءته)1(.
وروى احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تارخيه بسنده أّن ذا النّون املرصي دخل بغداد 

فدخل عليه مجاعة معهم قّوال، فاستأذنوه أن يقول شيئا، فأذن له، فأنشـد:
]من جمزوء الّرمل[)2(

*صغيـــــــــر هــواَك عّذبـــني * احتنـــكا)7(* إذا  بــه  فكيــف 
قلبــــي يف  مجعــَت  *وأنــَت  * كـــا* ُمشرَتَ كان  قــد  هــًوى 
ملكَتئــٍب ترثــي  *أمــا  * ــَك اخللــيُّ بكـى؟* إذا ضحــ

عىل  يقع  وال  عليه  يقطر  والّدم  وجهه  عىل  ]وسقط  وتواجد،  وقام  فطرب 
األرض[ )3( ثّم قام واحد)4( فنظر إليه ذو النّون وقال: ﴿الَِّذي َيَراَك ِحنَي َتُقوُم﴾)5(، 

فجلس الّرجُل)6(.
]فكان جلوسه ملوضع صدقه وعلمه أّنه غري كامل احلال الّصالح للقيام[)7(.
وحكاه القشريي يف رسالته)8( والّسهروردي يف كتابه »عوارف املعارف«)9(.

وروى اخلطيب أيضا بسنده إىل ذي الكفل املرصي قال: دخل غالم لذي النّون 
ببغداد فسمع قّواال يقول، فصاح صيحة فخّر مْيتا فاّتصل اخلرب بذي النّون، فدخل 
ثم  القّوال،  فامت  النّون،  ذو  فصاح  األبيات،  فاستعاد  بالقّوال،  عيّل  وقال:  بغداد 

خرج وهو يقول: »النّفس بالنّفس واجلروح قصاص!«)10(. 
وذكر الّسهروردي وغريه عن بعض املشايخ أّنه قال: رأيُت مجاعة ممّن يميش عىل 

1( عوارف املعارف، 11/2، إحياء علوم الّدين، 270/2.

2( أي: قوي واستحكم.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( العبارة مضطربة يف أ وب، ويف ج: ثّم قام وأخذ فنظر ذو الّنون...إلخ. ويف تاريخ بغداد: ثّم قام 

بعده رجل مّمن كان حارضا يف املجلس يتواجد، فقال ذون الّنون .. إلخ
5( سورة الّشعراء، 218.

6( تاريخ بغداد، ت بشار، 373/9.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( الرّسالة القشريّية، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الرّشيف، دار املعارف، القاهرة، 

]دت[، 2/ 513.
9( عوارف املعارف، 11/2.

10( تاريخ بغداد، ت بشار، 373/9.
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املاء، ويميش يف الواء، يسمعون وجيدون عنده ويولون)1(.
وقال بعضهم: كنّا عىل الّساحل، فسمع بعض إخواننا، فجعل ينقلب عىل املاء 

ويمّر وجييء حّتى يرجع إىل مكانه.
ونقل أّن بعض الّصاحلني كان يتقّلب عىل النّار عند الّسامع وال حُيّس هبا.

ونقل عن بعضهم أّنه ظهر منه وجد عند الّسامع، فأخذ بشمعة فجعلها)2( يف)3( 
عينه، قال النّاقل: فقُرْبُت من عينه أنظُر، فرأيُت نورا خيرج من عينه يرّد نار الّشمعة.

قال: وسمع الّشبيل قائال يقول:
]من الّطويل الّتام[

أسائٌل عن ليىل، فهل من خُمرٍْب *** يكون له عْلٌم هبا أْين تنـِزُل
فصاح وقال: واهلل ما يف الّدارين عنها خمرب)4(. 

وروى اخلطيب يف تارخيه بسنده أّن خريا النّّساج كرب، وانحنى ظهره، فإذا حرض 
الّسامع انتصَب ورجعت إليه قّوته )5(. 

وذكر الّشيخ تاج الّدين الفزاري يف مؤّلفه، أّنه كان يف عرصهم شيخ مقعد فإذا 
غشَيه احلال يف الّسامع انتصب زمانا طويال كأصّح الّرجال، وقال إّنه كان بجواره من 

يكّرر هذه الّرباعية قال: فأسمُع نفيَض)6( أضالعه طائفًة من الّليل، وهي:
]املنسح[

يا عاِذِل ما يفيُدَك اإلعــــالٌن *** دْعني وهواَي يل ووجدي شاُن
قد عّرَج يب الّشْوُق عىل منِزلـٍة *** ال يعرف أين أرُضها الّسْلـواُن

سبعني  عىل  ]أنكرنا  تفصيل  غري  من  الّسامَع  أنكرنا  »إن  طالب:  أبو  وقال 
صّديقا«)7(.

1( كذا يف أ و ب، ويف عوارف املعارف، 16/2: يتوّلهون.أي: يتحرّيون.

2( يف أ: فجعل.

3( يف أ: عىل عينه.

4( عوارف املعارف، 17/2، وتاريخ دمشق، 62/66.

5( تاريخ بغداد، ت بشار، 307/9.

6( يف ب: َتفيُض. ويف ج: نغيض.

7( هذا القول يف عوارف املعارف، 17/2.
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وقال الّشيخ شهاب الّدين الّسهروردي: »املنكر للّسامع من غري تفصيل[)1( ال 
أعامل  له من  ُأبيح  بام  مغرّت  وإّما  واآلثار،  بالّسنن  إّما جاهل  أمـور:  ثالثة  خيلو من 

األخيار،] وإّما[)2( جامد الّطبع ال ذوق له فيرّص عىل اإلنكار«)3(.
وقد اّدعى كشاجم)4( يف تأليفه يف »الّسامع«، والغزايل يف »اإلحياء«، والّسهروردي 
يف »عوارف املعارف« أّن بني النّغامت والّروح تناسبا وتانسا فلذلك تستلّذ الّروح 

بالنّغامت)5(.
وذكر الّشيخ شهاب الّدين وجهني يف الّتناسب يف كتابه »العوارف« فينظر فيه)6(.

قالوا: وليس استلذاذ الّروح األحلاَن من حيث املعنى املفهوم، أال ترى األطفال 
إذا سمعوا سكتوا، والبهائم تقطع املفاوز بحمل األثقال بام تسمعه.

وقد تكّلم الّطرطويش يف كتابه »احلوادث والبدع« عىل الّسامع، وذكر يف اإلنكار 
أّن ]شيخهم يف[)7( الّسامع اجِلاَمل واألطفال، قال: فإهّنم حيتّجون هبم«)8(.

عىل  حّجة  ذلك  جيعلوا  مل  القوم  فإّن  ساقط،  عجيب،  كالم  ذكره  الذي  وهذا 
املفهوم،  املعنى  ليس من حيث  االستلذاذ  أّن  ملا ذكروه  أبدوه شاهدا  وإّنام  اجلواز، 

واحتّجوا عليه بأّن من ال يفهم يطرب.
مصنّفه  يف  املقرئ  املالكي  الغافقّي  ذكره  ما  واإلنكار  االعرتاض  هذا  وشبه)9( 
يأكلون ويرقصون، وهذه  الرباغيث  إّنام هم مثل  الّسامع من كالم ذكره، وقال:  يف 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( عوارف املعارف، 14/2.

4( محمود بن الحسني )أو ابن محّمد بن الحسني( ابن السندي بن شاهك، أبو الفتح الرميّل، 

املعروف بكشاجم )000 - 360 هـ / 000 - 970 م(: شاعر متفنن، أديب، من كتاب اإلنشاء. من 
أهل )الرملة( بفلسطني. فاريس األصل، كان من شعراء سيف الدولة. له )ديوان شعر( و)أدب 
النديم( و)املصايد واملطارد( و)الرسائل( و)خصائص الطرب( و)الطبيخ( ومن أجل كتابه األخري، 
قيل: كان - يف أّوليته - طّباخا لسيف الّدولة. ولفظ )كشاجم( منحوت، فيام يقال، من علوم كان 
يتقنها: الكاف للكتابة، والّشني للّشعر، واأللف لإلنشاء، والجيم للجدل، وامليم للمنطق، وقيل: 
ألّنه كان كاتبا شاعرا أديبا جميال مغّنيا، وتعّلم الّطّب فزيد يف لقبه طاء، فقيل )طكشاجم( ومل 

يشتهر به. األعالم، 167/7 – 168.
5( إحياء علوم الّدين، 275/2

6( عوارف املعارف، 25/2.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( مل أره يف كتاب الحوادث والبدع.

9( يف ب وج: وسبب.
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األلفاظ كّلها عبارات مزّوقة ومقاالت غري حمّققة.

وقد اّدعى ]أبو[)1( هالل العسكري يف كتابه »األوائل« أّن يف األحلان حلنا ُيسّمى 
»القمي« يطرب كّل من يسمعه سواء أفهمه أم ال«)2(.

 وقال كشاجم يف كتابه »آداب النّديم«: »إّن الغناء يشء خيّص النّفس دون اجلسم، 
كام أّن املأكول خيّص اجلسم دون النّفس، قال: وقالت احلكامء)3(: الغناء فضلة)4( يف 
قال:  أحلانا،  فأخرجتها  كنهها  تبيان)5(  عن  وقرّصت  النّفس،  عىل  أشكلت  املنطق 
عىل  حرصا  منطقها  سائر  من  عندها  ظهر  ممّا  إصغاء  أشّد  األحلان  إىل  إهّنا  فأقول: 
ف ما ال)8( تعرف  معرفة غامضها، وشوقا إىل استفتاح)6( منغلقها)7(، وهي إىل تعرُّ
أْتوق منها ]إىل[)9( ما عرفت، وكذلك املثل العجيب والنّادر من الّشعر كّلام دّق)10( 
 )11( معناه ولطف حتى حيتاج يف استخراجه إىل غور الفكر، وإجالة الّذهن،]فإّنه[ 
تكون النّفس إذا ظهر لا أكثر استلذاذا وأشّد إصغاء منها إىل ما تفهمه أّول وهلة)12(، 

وال حيتاج فيه إىل نظر وفكر)13(، وليس ذلك إاّل لرشفها، وُبعد غايتها«)14(.

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( األوائل، ص 91.

3( يف ب وج: العلامء.

4( يف ج: فضيلة.

5( يف ب وج: تبيني.

6( يف أ: استنتاج، وأثبتنا ما يف ب وكتاب كشاجم.

7( يف الّنسخ : متعّلقها. وأثبتنا ما يف آداب الّنديم.

8( كذا يف الّنسخ، ويف اآلداب: مل.

9( ما بني عاقفتني سقط من ب.

10( يف أ : رّق. وأثبتنا ما يف ب واآلداب.

11( ما بني عاقفتني من ج.

12( يف آداب النديم: ... كانت الّنفس مبا يظهر لها منه أكرث التذاذا وأشّد استمتاعا ماّم تفهمه يف 

أّول وهلة.
13( يف اآلداب: وفطنة.

14( آداب الّنديم، ط / مرص، 1873 م، ص 20 21-.
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قال الّشاعر يصف كالم امرأة:
]من اخلفيف[)1(

ـا مِمَـّ ُهــَو  ه  ألــذُّ *وحديــٍث  * وْزَنـا* يوَزُن  الّسامعون  يشتهي 
ــا ــُن أحيـ ــارٌع وتلَح ــٌق ب *منطِ * ًنا وخري احلديِث ما كان حلْنَـا)13(*

واملراد باللَّْحن هنا املعنى الغامض الّلطيف الذي يستخرج بالفطنة والّذكاء، قال 
اهلل تعاىل: ﴿َوَلَتْعِرَفنَُّهْم فِي َلْحِن اْلَقْوِل﴾)2(، أي يف معناه، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ولعّل أحدكم 
يكون أحْلََن بحّجته من بعض«)3(، قال: »ويقال إّن األحلان أرشف املنطق، فلذلك 
النّفُس الطَّروُب أرشف النفوس، وكّل ذي ذهن لطيف ونفس فاضلة أحرص عىل 

الّسامع باملشاكلة«)4(.
قال كشاجم: وكتبُت إىل بعض من كان يزهد يف الّسامع وينكر فضله هبذه األبيات:

]من الكامل املجزوء[)5( )6( )7( )8( )9(

أّن تنكــُر  كنــَت  *إن  * ــا* ــدًة ونفًع ــاِن فائ  يف األحْل
التــي اإلبــِل  إىل  *فانُظــْر  * ــًا)4(* ــَك طبع ــُظ من ــك أغ وي
احلــدا ألصــوات  *ُتصغــي  * ــعا* ــواِت قطـــ ــُع الفل ِة فتقط
أهّنـــْم العجاِئــِب  *ومــن  * وربعــا* مخـــسا  يظمؤهَنــا 
احليــا تــوّردت  *فــإذا  * َض وحاولْت)5( يف املاء كْرعـا*
ــّوقْت)6( للّصوِت مـْن *وتشـــ * حــاٍد تصيـــُخ إليــه ســمعا*

1( البيتان ملالك بن أسامء بن خارجة الفزاري ،-وكان شاعرا غزال )ظريفا(-، قالهام يف استمالح 

اللحن من بعض نسائه. والقصد من اللحن هنا ما تعرض به يف حديثها وتزويه عن جهته لئال 
يفهمه الحارضون. انظر: فصل املقال يف رشح كتاب األمثال أليب عبيد البكري، تحقيق إحسان 

عّباس، ط1 مؤسسة الرسالة، بريوت، 1971م، ص4.
2( سورة محّمد، 30.

الَيِمنِي، رقم)2680(، ومسلم،  َبْعَد  الَبيَِّنَة  أََقاَم  َمْن  الّشهادات، باب  الّصحيح، كتاب  البخاري،   )3

الّصحيح، كتاب األقضية، باب الحكم بالّظاهر والّلْحن بالحّجة، )4570(.
4( هذا من كالم كشاجم، ص21 بترّصف من األدفوي.

5( يف ب وج: فانظر إىل اإلبل اللوايت هّن أغلظ منك طبعا.

6( كذا يف الّنسخ، ويف آداب الّنديم: شارفت.

7( يف أ: تشّوفت.

8( يف ب: ذهلن.

9( آداب النديم، ص 21.
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ــذي ــاء ال ــن امل ــْت)7( ع *ذهل * ونفعــا* بــردا  تلتــّذُه 
الــذي النَّغــِم  إىل  *شوقـــا  * وســْجعا)8(* حلْنــا  أطرْبنهــا 

قال: »وقد وجدناه يؤنس الوحيد ويبهج النّفوس)1( ويقوي احلّس«. انتهى كالمه)2(.
وقالت احلكامء: الّسامع يستنهض العاجز، ويستجلب الغائب من األفكار، وحيّد 

الكالل)3( من األذهان.

ُ العِريكَة، وُيبِهُج النَّفَس، وجُييِل الّدَم،  ُق الّذهَن، وُيَلنيِّ وقال ابن قتيبة: الغناء ُيَروِّ
وُيالِئُم أصحاَب العلل الغليظة، وينفُعهم النّفَع التاّم، ويزيد يف فضائل النّفس.

وقال: وكان حكامء أهل الند)4( يصفونه لبعض األمراض. انتهى.

وقد ذكر أبو عيل ابن سينا يف كلّيات القانون ما معناه أنه جيب يف تربية األطفال 
أن ُيؤخذوا)5( باألحلان، وذكر مناسبة بني األنغام والنّقرات والنّبض.

وذكر أبو حمّمد ابن حزم يف رسالته أّن األوائل وصفوا أهّنا ثالثة أنواع: ]نوع[ )6( 
ي البخيل، ونوع يؤّلف بني النّفوس وينّفر)7(. منها يشّجع اجلبان، ونوع يسخِّ

ورأيُت بعض من تكّلم عىل املوسيقى ذكر أّن احلكامء احتاجوا إىل معرفة األنغام 
الّصحيح، كام قّسموه عىل  الوضع  التي حتدث عىل األجساد عىل  ملعاجلة األمراض 
والزيْلفكنْد،  واألصبهاُن  والعراُق  الراسُت  هي:  التي  األربعة  فلألصول  النّبض، 
الّراسُت،  له  يابس  حار  فالنّار  والرّتاب،  واملاء  والواء  النّار  وهي:  عنارص  األربعة 
يابس  بارد  له األصبهاُن، والرّتاب  بارد رطب  العراُق، واملاء  له  والواء حار رطب 
اثني عرش  األربعة حّتى صارت  من  تفّرعت  التي  الّثامنية)8(  الّزيلفكنُد، وجعلوا  له 

1( يف أ: ينهج الّنفس.

2( مل أره يف آداب النديم.

3( يف أ: ويجيدالكاّل. 

4( يف ب: وكان الحكامء أهل الهند، ويف أ: وكال علامء الهند.

5( يف أ: يأخذوا.

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

7( رسائل ابن حزم، رسالة مراتب العلوم، 61/4.

8( يف أ: للّثامنية. 
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ْنَكلة والعشاق واملاية وأبوسليك)1( واحلسيني والنّوى والّرهاوي والبزرك،  وهي: الزَّ
نغم  كّل  وجعلوا  ]معلومة[)2(،  واألشخاص  والربوج  األّيام  من  مناسبة  لا  جعلوا 
يصلح له يوم وأشخاص، وِذْكر ذلك خيرج عن املقصود. واألمزجة تتلف بال شّك، 
فيطرب شخًصا نغٌم وال يطربه غرُيه، وهذا مشاَهـٌد. وحالوة األنغام ولّذهتا يعرفها 
أرباب األحوال وأهل الّلطافة، ]وكّلام كان حجاب النّفس خفيفا كان أشّد استلذاذا 

وأكثر تأّثرا،[)3( وكّلام كانت القلوب عامرًة حّركتها األنغام –واهلل أعلم-.

والّتابعني  وأقوالم،  الّصحابة  وأحوال  والسنّة  الكتاب  من  مجلة  ذكرنا  وقد 
واألئّمة والّصاحلني واحلكامء، وذكرنا ما فيه من نفع لألرواح واألجساد، واألصل 

يف املنافع اإلباحة.

·  الّنوع الّرابع: القياس:
فمن النّاس من يقول: ثبت يف السنّة الّصحيحة جواز الّتغنّي بالقرآن فيجوز يف 
الّشعر أيضا، بجامع أّن املعنى يف الّتغنّي بالقرآن إثارة احلزن والّشوق واستجالب 
اخلشوع، وذلك أيضا يوجد يف الّشعر اجلائز املشّوق إىل الّطاعات واملباحات ونحو 
ذلك)4(، ومن النّاس من يقيسه عىل احلداء، فإّنه)5( ثبت رفع الّصوت بالّشعر والّرجز 
عىل نحو خمصوص حلّث اإلبل، وتفيف الكالل، فيجوز أيضا الغناء بالّشعر فإّن 
األبدان  متّل  كام  متّل  القلوب  فإّن  للقلوب،  واسرتواحا  نشاطا  أكثر  بل  ذلك  فيه 

فاسرتواحها ال بأس به، وقد ذكرنا فيام تقّدم ما يشهد لذلك.
ونقل عن ابن رسيج)6( هذا القياس يف ترمجته.

النَّْصب، ونشيد األعراب،  ومن النّاس من يقيس عىل بعض أنواع الغناء وهو 
قالوا  أهّنم  الّصحابة  أقوال  من  قّدمنا  وقد  الغناء،  يف  يوجد  فيهم  املوجود  واملعنى 

لبعضهم: »غّن لنا وقرّص عنّا املسري«)7(.

1( يف أ: بوسيلك. 

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف أ: وغري ذلك.

5( يف ب وج: ألّنه.

6( يف ب: ابن رشيح.

7( ابن القيرساين، كتاب الّسامع، ص42.
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من  ثبت  وقد  يشمله،  الغناء  اسم  الغناء،  أنواع  من  نوعا)1(  إالّ  النَّْصب  وليس 
عىل  قياسا  فيجوز  معترب،  املنافع  يف  وقولم  لألبدان،  منفعـة  فيه  أّن  احلكامء  أقوال 

سائر املنافع.

وُنِقل أّن بعض األمم ال توز عندهم قراءة الكتب إالّ باألحلان، وما ذاك إالّ ملا 
فيها من ]الّشوق[)2( والّتشّوق واسرتواح القلوب ورّقتها، والغناء حيصل منه ذلك 

كّله)3( – واهلل أعلـم.

الّتحريم،  أهل  هبا  استدّل  التي  باآليات  فتمّسكوا  بالكراهة،  القائلون  وأّمـا 
وأدّلة  املنع،  تقتيض  أدّلة  وردت  ]وقالوا:  األدّلة،  بني  مجعا  الكراهة  عىل  ومحلوها 
تقتيض اجلواز، فقابلوا األدّلة[)4( بعضها ببعض، واستنتجوا)5(] منها[ )6( الكراهة، 
الّشيطان يف  نفخ  »قد  لعائشة:  التي غنّت  للقينة  الّسالم  بقوله عليه  أيضا  ومتّسكوا 
اليوم  سائر  »حسُبَك  اجلارية:  سمع  مّلا  جعفر  البن  عمر  ابن  وبقول  َمنِْخَرهْيا«)7(، 
تتغنّى وترضب، وأهّنا  التي »نذرت أن  الّشيطان«)8(، وبحديث اجلارية  من مزمور 
رضبت بني يدي النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ودخل أبو بكر وهي ترضب، ثّم مّلا دخل عمر ألقت 
الدّف فقال النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: إّن الّشيطان خياف منك يا عمر«، عىل ما أخرجه البيهقي)9(، 

فنسب ذلك إىل الّشيطان.

1( يف ب: نوع.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف ب: والغناء فحصل كّله ذلك كّله.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( يف ب: واستبيحوا.

6( ما بني عاقفتني من ج.

7( تقّدم تخريجه.

ختايّن وهشام بن حسان  8( أخرجه ابن حزم وصّحح إسناده من طريق حاّمد بن زيد ثنا أّيوب السِّ

وسلمة بن كهيل عن محّمد بن سريين، املحىل باآلثار، 570/7، ورواه يف رسالته يف الّسامع من 
طريق هشام بن زيد ثنا حّسان عن محّمد بن سريين. وقال: »فهذا عبد الله بن جعفر وعبد 
الله بن عمر ريض الله عنهام قد سمعا الغناء بالعود، وإن كان ابن عمر كره ما ليس من الجد 
فلم ينه عنه، وقد سفر يف بيع )1( مغنية كام ترى، ولو كان حراماً ما استجاز ذلك أصاًل. انظر 

رسائل ابن حزم، 438/1.
9( تقّدم تخريجه من رواية أيب داود والّتمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه البيهقي، 

الّسنن الكربى، كتاب الّنذور، َباُب َما ُيَوفَّ ِبِه ِمْن َنْذِر َما َيُكوُن ُمَباًحا، َوإِْن لَْم َيُكْن َطاَعًة، رقم 
.)20101(
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ولعب،  لو  والغناء  قالوا:  الّشيطان«)1(،  »مزمور  بكر:  أيب  بقول  أيضا  واحتّجوا 
]وقد[ )2( ورد الّذّم يف اللهو والّلعب، وورد يف بعضه اجلواز فيحمل الذّم عىل الكراهة.

استدالال من كتاب وال  أر لم  فلم  الكثري،  القليل دون  بإباحة  القائلون  وأّمـا 
سنّة، وأكثر ما ُيقال فيه: إّن الغناء وشبهه لو ولعب،[)3( أبيح تروحيا للقلوب، فإهّنا 
متّل العبادة، وإالّ فاإلنسان مطلوب منه)4( أن تكون أوقاته مرصوفة يف الّطاعات، 
ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)5(. وأثنى)6( اهلل تعاىل عىل  نَّ َواإْلِ قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ
وَن﴾)7(، ولكن مّلا كانت النّفوس  ْيَل َوالنََّهاَر اَل َيْفرُتُ مالئكته بكوهنم ﴿ُيَسبُِّحوَن اللَّ
تسأم جعل لا أشياء تسرتوح هبا)8( يف بعض األوقات، فإذا جعلها اإلنسان دْيَدًنا، 
وقىض عليها كثريا من أوقاته، كان قد أتى بضّد املطلوب منه، وُيفيض ذلك إىل عدم 

قبول النّفوس الّطاعات والعبادات ويعس صالحها.

]من البسيط[
والنّفس كالّطفل إن هتمْله شّب عىل *** حّب الّرضاِع وإن تفطْمُه ينفطـِم)9(

الذي  الّرابع)10(  العارض  يف  »اإلحياء«  يف  فقال  قياسا،  الغزايل  أبدى  وقد 
فاملواظبة  صغرية،  يصرّيه  دْيَدنا  واّتاذه  الغناء  عىل  املواظبة  إّن  الغناء:  يعرض)11( 
الّصغرية يصرّيها كبرية،  املواظبة عىل  أّن  املباحات يصرّيها صغرية، كام  عىل بعض 

والّلعب بالّشطرنج مباح، واملداومة عليه مكروهة كراهة شديدة)12(. 

1( تقدم تخريجه من روايتي البخاري ومسلم.

2( ما بني عاقفتني ليس يف ب، ويف أ: وقد ورد ذّم اللهو والّلعب.

3( ما بني عاقفتني سقط من ج.

4( يف ب وج: فيه.

5( سورة الّذاريات، 56.

6( يف ب: وأثناه.

7( سورة األنبياء، 20.

8( يف ب: به.

9( البيت للبوصريي رشف الّدين محّمد بن سعيد بن حاّمد الّصنهاجي)ت696 ه( من قصيدة 

الربدة الّشهرية.
10( يف اإلحياء، يف العارض الخامس.

11( يف أ: التي يعتض.

12( إحياء علوم الّدين، 283/2.
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املتقّدمة، واحتّج من  بتحريمه من األجنبّيات فاحتّج باألحاديث  وأّما من قال 
حيث املعنى بأّن سامعهّن يشّوق إليهّن، ويدعو إىل حمّبتهّن، وإىل امليل إليهّن، وقد 

يمتنع الّتزويج)1( وامللك، فحَسَم الباَب يف الّسامع ]منهّن[ )2(.

وقاسه بعضهم عىل النّظر واخللوة هبّن)3(، والذي منع من سامع امُلْرد، قال: إهّنم 
مظنّة الفتنة، وقد قّدمنا ما قاله القرطبي : »إّن الفتنة هبم أعظم«)4(.

وأّما من جعله مندوبا يف بعض األحوال، ومباحا يف بعضها ونحو ذلك، فبحسب 
األشخاص واملقاصد، واملباحات تصري بالنّّيات طاعات. ومتّسك هؤالء بقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
للجارية: »أويف بنذرِك«)5(. والنّذُر ال يصّح إالّ يف طاعة بدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نـْذَر 
إالّ فيام أطيع به اهلل«)6(، ويف رواية: »إالّ فيام ابُتِغَي به وجه اهلل«، أخرجه الّدارقطني يف 
سننه بسند جيـّد)7(. ومن يصّحح النّذَر يف املباح وغريه يقول: الوفاء ال يؤمر به إالّ 
يف طاعة، وقد أمر هبا هنا، ويقول أيضا: إّن الّسامع حيصل به رّقة القلب واخلشوع، 
وإثارة )8( الّشوق إىل لقاء اهلل، واخلوف من سخطه وعذابه، وامُلفيض إىل ذلك قربة.

1( يف ب: الّتويح.

2( ما بني عاقفتني من ج.

3( يف أ: وقاسه بعضهم عىل والّنظر والخلوة.

4( كشف القناع عن حكم الوجد والّسامع، ص 71.

أجل  قوي من  »إسناده  األرنؤوط:  وقال:  رقم)22989(،  الرسالة،  املسند، ط/  أحمد،  أخرجه   )5

حسني -وهو ابن واقد املروزي-، فهو صدوق ال بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
قلت: وليس فيه قوله: أوف بنذرِك«. وقريب منها رواية الّتمذي، ت شاكر، أبواب املناقب، باب، 

يِب َوإاِلَّ َفاَل«. رقم )3690( وفيها: »إِْن ُكْنِت َنَذرِْت َفارْضِ
6( أخرجه الّدارقطني أبو الحسن عيل بن عمر بن أحمد البغدادي )ت 385هـ(، الّسنن، كتاب 

الّطالق والخلع، رقم)3938(، عن ابن عّباس قال قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ال نذر إال فيام أطيع الله 
فيه« وقال الّزيلعي: َذَكرَُه َعْبُد اْلَحقِّ يِف »أَْحَكاِمِه« ِمْن ِجَهِة الّدارقطني، َوَقاَل: إْسَناُدُه َضِعيٌف، 
َحاِتٍم  أَُبو  َقالَُه  اْلَحِديِث،  َضِعيُف  َشْيٌخ  َفإِنَُّه  ُسَلْياَمَن،  أيَِب  ْبُن  ُسَلْياَمُن  َوِعلَُّتُه  اِن:  اْلَقطَّ اْبُن  َقاَل 
ُهَو  ُسَلْياَمَن  أيَِب  ْبُن  َوُسَلْياَمُن   ، َيِصحُّ اَل  َحِديٌث  َهَذا  »التَّْنِقيِح«:  َصاِحُب  َوَقاَل  اْنَتَهى.   ، الرَّاِزيُّ
ٍء، َوَقاَل البخاري: منكر  ، ُمتََّفٌق َعىَل َضْعِفِه، َقاَل اْبُن َمِعنٍي: لَْيَس ِبَشْ ُسَلْياَمُن ْبُن َداُود اْلَياَمِميُّ

ُة َما َيْرِويِه اَل ُيَتاَبُع َعَلْيِه. نصب الراية ألحاديث الهداية، 278/3. : َعامَّ حديث، َوَقاَل اْبُن َعِديٍّ
7( وأخرجه أبو داود، الّسنن، كتاب الّطالق، باب يف الّطالق عىل غلط، رقم )2192(، وأحمد، رقم 

ه، وصّحح أحمد شاكر إسناده يف  )7632( بإسناد حسن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّ
تخريجه ملسند أحمد رقم )6714(.

8( يف أ: إشارة.
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من  أنواعا  قلوهبم  من  الغناء  فَيستخرج  واملواجيد  األحوال  أصحاب  وأّما 
الّلطائف واملعارف واملكاشفات، وما هذا شأنه فهو قربة، وسنذكر عند الكالم عىل 

اجتامع الّشّبابة والدّف ]زيادة[)1( – واهلل أعلم -. 

لقول  قوم  تعّصب  وقد  واالحتجاجات،  املقاالت  من  حرضنا  ما  مجلة  فهذا 
حرض  ما  فنذكر  املقاالت،  أرباب  به  احتّج  عاّم  وأجابوا  له،  وانترصوا)2(  اإلباحة 

حسب الّطاقة)3(.

قالوا: ما استدّل به ]أهل الّتحريم[ )4( ال دليل فيه فنذكره نوعا نوعا:

·  الّنوع األّول: الكتاب:
- أّما اآلية األوىل، وهي قوله تعاىل: ﴿َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتَِك﴾)5(. 
فقالوا: ال نسّلم أّن صوَته الغناء، فإّنه ليس موضوعا له، فينرصف)6( إليه، وال دّل 
ابن  عن  فاملنقول  بمثله،  معارض  جماهد)7(  قاله  وما  وسنّة،  كتاب  من  دليل  عليه 
عّباس أّن معنى قوله : بصوتَِك، بدعائَك إىل معصية اهلل تعاىل)8(، ونقل ذلك عن 
قتادة أيضا)9(، وما رّشحوه به من أّن إبليس أّول َمن تغنّى)10(، لو صّح مل يكن فيه 
حّجة، فام كّل ما فعله إبليس يكون حراما، وقد روى احلافظ شجاع الّدين شريويه 
يف كتابه املسّمى بـ»الفردوس« بمأثور اخلطاب املرّتب عىل كتاب الّشهاب بسنده أّن 

1( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

2( يف ب: استنرصوا.

3( يف ب: الطاعة.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( سورة اإلرساء، 64.

6( يف ب: فيرضب.

ابن أيب حاتم )ت 327هـ(،  الرازي  الحنظيل،  التميمي،  إدريس  بن  الرحمن بن محّمد  7( عبد 

اململكة  الباز،  نزار مصطفى  الطيب، ط3، مكتبة  أسعد محّمد  تحقيق  العظيم،  القرآن  تفسري 
العربية السعودية، 1419ه، 2337/7 رقم) 13335(، َعْن ُمَجاِهٍد ريَِضَ اللُه َعْنُه يِف َقْولِِه: َواْسَتْفِزْز 

ِمَن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َقاَل: استنزل ِمَن استطعت منهم بالغناء واملزامري والّلهو والباطل.
8( تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم، 2337/7 رقم) 13333(، عن ابن عّباس ريض الله عنهام يف 

َقْولِِه: َواْسَتْفِزْز ِمَن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َقاَل: صوته ُكّل داع دعا إىَِل معصية الله.
9( عبد الرزاق بن هامم بن نافع الحمريي اليامين الصنعاين أبو بكر )ت 211هـ(، تفسري عبد الرزاق، 

تحقيق محمود محّمد عبده، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت 1419ه، 2/ 303 رقم)1588(. 
10( املغني عن حمل األسفار يف األسفار، يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار، ص 757. من حديث 

جابر، وقال العراقي:« مل أجد لَُه أصال من َحِديث َجابر، َوذكره َصاحب الفردوس من َحِديث َعيّل 
بن أيب َطالب َومل ُيخرجُه َولَده يِف ُمْسنده.
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إبليس أّول من حدا«)1(، وليس احلداء حراما اّتفاقا، فإن اّدعوا أّن الّدليل دّل عىل 
من  يثبت  ومل  الغناء  إباحة  عىل  الّدليل  دّل  وقد  قلنا:  بدليل،  فخرج  احلداء،  إباحة 

طريق صحيح املنُع منه.

وَر﴾)2(، فال نسّلم  - وأّما اآلية الّثانية: وهي قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ
أيضا أّن الّزور الغناء، فليس لفظ الّزور موضوعا له، وال رضورة حلمله عليه)3(، وما 
نقلوه من تفسري جماهد وحمّمد بن احلنفّية)4(، فمعارض بمثله أيضا، فقد نقل مجاعة 
من املفّسين عن عيّل بن أيب طالب وعن حمّمد بن عيّل أّنه من الّشهادة)5(، وتقديره : 
والذين ال يشهدون بالّزور، ونقل عن ابن جريـج أّن »الّزور الكِذب«)6(، وقيل: إّنه 
الرّشُك، وقيل: أعياد كانت ألهل الذّمة، وقيل: لعب كان يف اجلاهلّية ُيسّمى بـ»الّزور« 
وقيل: املجلس الذي ]كان[)7( ُيشتم فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، نقل ذلك الفقيه احلافظ أبو 

1( الفردوس مبأثور الخطاب، 27/1 رقم )42( عن عيّل بن أيب طالب: »أّول من تغّنى إبليس ثمَّ 

زمر ثمَّ حدا ثمَّ ناح«.
هذا الحديث أورده الغزايّل يف اإلحياء، 285/2 من حديث جابر، وقال العراقي يف »تخريجه«: 
حديث جابر كان إبليس أّول من ناح وأّول من تغّنى، مل أجد له أصال من حديث جابر، وذكره 
مرتىض  قال  مسنده.  يف  ولده  يخرجه  ومل  طالب  أيب  بن  عيل  حديث  من  الفردوس  صاحب 
الّزبيدي: »وكذا ذكر تلميذه الحافظ ابن حجر يف تخريج أحاديث األذكار عند قوله: وذكر أبو 
شجاع الديلمي يف كتاب الفردوس عن عيّل رفعه: إّن أّول من تغّنى وزّمر وحدا إبليس«: »ما 
لفظه ومل أقف له عىل أصل، وال ذكر له ولده أبو منصور يف مسنده سنداً. ويف لفظ: أّن إبليس 
أّول من تغّنى وزّمر ثّم حدا ثّم ناح« ذكره صاحب اإلمتاع وذكر القرطبي مثل ذلك يف كشف 

القناع. الّزبيدي محّمد بن محّمد بن الحسيني الزبيدي الشهري مبرتىض،
1414ه/  بريوت،  العريب،  التاريخ  مؤسسة  الّدين،  علوم  إحياء  برشح  املّتقني  الّسادة  إتحاف 

1994م، 518/6.
وقال الّسبيك يف طبقات الّشافعية الكربى، )6/ 321(: »مل أجد له إسناًدا«.

2( سورة الفرقان، 72.

3( يف ب وج: وال دليل يحمله عليه.

الّثعلبي أحمد بن محّمد بن إبراهيم، أبو إسحاق )ت 427هـ( الكشف والبيان عن تفسري   )4

لبنان،  بريوت،  العريب،  التاث  إحياء  دار  ط1،  عاشور،  بن  محّمد  أيب  اإلمام  تحقيق  القرآن، 
1422هـ/2002م، 151/7.

5( مل أره فيام عدت إليه من كتب الّتفسري، ويف تفسري الثعلبي 151/7 عن عيل بن أيب طلحة: 

يعني شهادة الّزور.
6( الّطربي محّمد بن جرير بن يزيد اآلميل، أبو جعفر )ت 310هـ(، جامع البيان يف تأويل القرآن، 

تحقيق أحمد محّمد شاكر، ط1، مؤسسة الرسالة، 1420 هـ / 2000 م، 314/19.
7( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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بكر بن العريّب ] املالكّي[)1( يف »األحكام«)2( وضّعف قول َمن فّسه بالغناء.

كَِراًما﴾)3(،  وا  َمرُّ ْغِو  بِاللَّ وا  َمرُّ ﴿َوإَِذا  تعاىل:  قوله  من  به  احتّجوا  ما  أيضا  وكذا 
وأّن الّلغَو املراد به الغناء)4(، ورّشحوا ذلك بام ُروي عن ابن عمر أّنه مّر بقوم يغنّون 

فأرسع)5(.

فليس الّلغُو الغناَء، وإّنام ُفّس يف هذه اآلية بكّل َسَقط من قول أو فعل، وال نسّلم 
اندراج الغناء فيه، وحديث ابن عمر لو صّح مل يكن فيه حّجة، فإّن اإلنسان إذا زهد 
يف بعض املباحات واشتغل بام هو أهّم، مدح وأثني عليه، ال سيام إذا كان من قبيل 
الّلهو والّلعب، وقد سمع ابن عمر الغناء عىل ما قّدمناه بعد موت النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص مرارا)6( 

فيبعد صّحة ما ذكروه.

ِديِث﴾ )7(، فإّن ابن  َو احْلَ ي َلْ وأّما اآلية الّثالثة: فهي قوله: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِ
عّباس فّسه بالغناء)8(، فقال الّطربي: إّنه الّطبل)9(، وقال ابن العريب: أصّح ما قيل 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( أحكام القرآن، 453/3.

3( سورة الفرقان، 72.

الّتفسري )الجامع  الحنبيل )ت 795هـ(، روائع  الرحمن بن أحمد بن رجب  الّدين عبد  4( زين 

دار  محّمد،  بن  الله  عوض  بن  طارق  وترتيب  جمع  الحنبيل(، ط1،  رجب  ابن  اإلمام  لتفسري 
العاصمة، السعودية، 1422 / 2001 م، 77/2. ونسبه إىل بعض الّتابعني.

5( يشري إىل حديث أيب داود، الّسنن، كتاب األدب، باب كراهّية الغناء والزّمر، رقم)4924( وفيه 

عن نافع، قال: سمع ابن ُعمَر ِمزْماراً، قال: فَوَضع إْصَبعيه عىل ُأُذَنْيه، ونأى عن الطريق، وقال 
يل: يا نافُع َهْل َتسمُع شيئاً؟ قال: فقلت: ال، قال: فرَفَع إصَبعْيه من ُأُذَنيه، وقال: كنُت مع النبي 
-ملسو هيلع هللا ىلص- فَسِمَع مثَل هذا، فصنع مثل هذا. وقد عّلق ابن القيرساين عىل هذا الحديث فقال:« َقاَل 
: َهَذا َحِديٌث أَْورََدُه أَُبو َداُوَد يِف ُسَنِنِه َهَكَذا َوَقْد رُدَّ ِمْن َوْجَهنْيِ.  ْيُخ اإْلَِماُم اْلَحاِفُظ اْلَمْقِديِسُّ الشَّ
ِمْشِقيُّ َتَكلََّم  ِل: َفَساُدُه ِمْن َطِريِق اإلِْسَناِد، الثَّايِن، َفإِنَّ ُسَلْياَمَن اْبَن ُموىَس َهَذا ُهَو األَْشَدُق الدِّ األَوَّ
: ُسَلْياَمُن ْبُن  َيْرِوِه َعْنُه َغرْيُُه َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ َناِفٍع َولَْم  ِبَهَذا اْلَحِديِث َعْن  ِفيِه أَْهُل النَّْقِل، َوَتَفرََّد 
ُموىَس ِعْنَدُه َمَناِكرُي، َوالثَّايِن َقْوُل َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر لَِناِفٍع: أََتْسَمُع؟ َولَْو َكاَن َذلَِك َمْنِهيًّا َعْنُه لَْم 
َيأُْمرُْه ِباالْسِتاَمِع. َوَقْوُلُه: ُكْنُت َمَع رَُسوِل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص - َفِسَمَع ِمْثَل َهَذا َفَصَنَع ِمْثَل َهَذا َولَْو َكاَن 
ورٍَة أَْو َتِقيٍَّة أَْحَوَجْتُه إىَِل  اِرُع اْلَمُْموُر ِباْلَبَياِن، َفأَيُّ رَضُ َح ِبَتْحِرمِيِه ألَنَُّه الشَّ َحرَاًما لََنَهاُه َعْنُه، َورَصَّ

أَْن َيأُْخَذ يِف َطِريٍق آَخَر؟ كتاب السامع، ص59.
6( انظر: ابن القيرساين، كتاب السامع، ص43.

7( سورة لقامن، 6.

8( تفسري الّطربي، ت شاكر، 127/20.

9( م، ن، 129/20، ورواه عن ابن جريج عن مجاهد. والبغوي الحسني بن مسعود بن محّمد بن 

الفراء )ت 510هـ(، معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي(، تحقيق عبد الرزاق املهدي، 
ط1، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 1420ه، 586/3. ونسبه إىل ابن جريج.
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الّدين)3(،  يف  اجلدال   : وقيل  والّلعب)2(،  الّلهو  إّنه  عطاء:  وقال  الباطل)1(،  أّنه  فيه 
وقيل: كّل ما شغل عن ذكر اهلل تعاىل)4(.

النرّض بن احلارث كان يشرتي أخبار  ابن إسحاق وغريه: »إهّنا نزلت يف  وقال 
األكارسة فيحّدث هبا)5(. 

فارس  كتب  يشرتون  كانوا  املنافقني  من  مجاعة  يف  نزلت  إهّنا  قتيبة:  ابن  وقال 
والّروم)6( ويقرؤوهنا للمسلمني ليصّدوهم عن ذكر اهلل، وخّطأ من فّسها بالغناء، 

وقال ما معناه: إّن الرّشاء ال يقع عىل عرض والغناء عرٌض.

فإّن  للغناء  موضوعا  احلديث  لو  كان  لو  إذ  عجيب،  اآلية  هبذه  واالحتجاج 
الذّم وقع عىل َمن يشرتي لو احلديث لُيضّل عن سبيل اهلل، وال شّك أّن الغناء بل 
الّطاعات َمن فعلها ليضّل هبا عن سبيل اهلل، كان ذلك حراما، فالّتحريم واحلالة هذه 
لعارض من مجلة العوارض املحّرمة، فال داللة عىل الغناء املطلق، ومتى كان يف حمّل 

احلكم وصف يمكن اعتباره، وجب اعتباره وال ُيلغى.

الّسمود  أّن  نسّلم  فال  َساِمُدوَن﴾)7(،  ﴿َوَأْنُتْم  قوله:  وهي  الّرابعة:  اآلية  وأّما 
الغناء، وقد فّس قوله: »سامدون« بمعرضني الهنَي، ونقل ذلك عن ابن عّباس)8(، 
وال  مصّلني  غري  تلسوا  أن  وقيل:  الضّحاك  عن  ذلك  نقل  مستكربين  وقيل: 
منتظرين الّصالة، وروي ذلك عن عيّل -كّرم اهلل وجهه-)9(، وقيل: واقفني للّصالة 

1( أحكام القرآن، 526/3.

2( تفسري البغوي، 586/3، ونسبه إىل قتادة. ونسب الثعلبي إىل عطاء قوله: هو التّهات والبسابس 

)أي الباطل(
تفسري  283هـ(،  )ت  محّمد  أبو  الُتستي،  رفيع  بن  يونس  بن  الله  عبد  بن  سهل  الّتستي   )3

الكتب  دار  الّسود، ط1،  عيون  باسل  محّمد  وحّققه  البلدي،  محّمد  بكر  أبو  الُتستي، جمعه 
العلمّية، 1423ه، ص 123.

4( تفسري عبد الرّزاق، 21/3 رقم)2287(. والعّز ابن عبد السالم، تفسري القرآن، تحقيق الدكتور 

عبد الله بن إبراهيم الوهبي، ط1، دار ابن حزم، بريوت، 1416 ه /1996م، 536/2، وذكر كّل 
األقوال التي ساقها األدفوي.

5( تفسري الّثعلبي، 310/7.

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار   / أحمد صقر، ط  تحقيق  القرآن،  الّدينوري، غريب  قتيبة  ابن   )6

1398هـ/ 1978م، ص344.
7( سورة النجم، 61.

8( تفسري الّطربي، ت شاكر، 559/22. تفسري البغوي، 319/4.

9( ابن أيب شيبة، املصّنف، رقم 4094. واملاوردي أبو الحسن )ت450ه(، تفسري املاوردي )الّنكت 
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قبل وقوف اإلمام، ]وروي ذلك عن احلسن)1([)2( وروي عن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص أّنه خرج 
للّصالة والنّاس قيام ينتظرونه فقال: مايل أراكْم سامـدين، ذكره املاوردي)3( وقال 
املرّبد: سمد  الّلهو واإلعراض)4(، وقال  الّسمود:  أّن  اللغة:  املعروف يف  املهدوي: 

معناه: مجد)5( وأنشد عليه لعبد اهلل بن الّزبري األسـدي)6(:

]من الوافر[
َرَمى احلدثـَاُن نسوَة آل حْرٍب *** بِمْقداٍر َسَمْدَن له ُسُمـوَدا
َفَرّد ُشعوَرهّن الّسـوَد بيًضا *** َوَرّد ُوُجوَههنَّ البِيَض ُسـوَدا

َسَمـَد ُسموًدا: رفَع رأَسه تكرّبا وكّل رافع رأسه  وقال اجلوهري يف صحاحه: 
فهو سامٌد، وقال ابن األعرايّب: سمْدُت سمودا: علْوُت، وسمدت اإلبُل يف سرِيها 

جّدت، والّسمـوُد: الّلهُو والّسامُد الاّلهي)7(.

وإن كان الّسموُد موضوعا ملا ذكرنا، فاستعامله يف الغناء حيتاج إىل دليل، وال دليل، 
فانتفى ما قالوه، عىل أيّن أقول: لو كان موضوعا للغناء، أو استعمل فيه، مل يكن يف 
اآلية حّجة، فإّن الذّم إّنام)8( ورد لقوم موصوفني بقول أشياء من كوهنم يضحكون 

والعيون(، تحقيق السيد عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمّية، بريوت، ]ذت[، 5/ 
.407

1( م، ن، 407/5.

2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( م، ن، 407/5.

4( مل أره يف أّي من كتب الّلغة، واملهدوي املذكور يف املنت الظاهر أنّه أبو الّطاهر إبراهيم بن 

عبد الصمد بن بشري التنوخي املهدوي )435 - 526ه/ 1043 - 1131م(: محّدث لغوي فقيه 
ماليّك، تفّقه عىل أي الحسن الّلخمي والّسيوري وغريهام، من تصانيفه: األنوار البديعة إىل أرسار 
دار  ط1،  الفقهّية،  املوسوعة  الكويت،  اإلسالمّية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  والّتنبه،.  الرّشيعة، 

الّصفوة، الكويت، 1419ه/ 1998م، 38/ 389.
5( يف ب: حمد. و ليس هذا الرشح يف الكامل يف الّلغة واألدب، واملأثور عن املربّد قوله:« الّسامُد: 

. انظر: األزهري محّمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور )ت 370هـ(، تهذيب  اْلَقاِئم يِف تحريُّ
الّلغة، محّمد عوض مرعب، ط1، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 2001م،) أبواب الّسني والّدال(.
6( عبد الله بن الزبري بن األشيم األسدي)000 - نحو 75 هـ / 000 - نحو 695 م(: من شعراء 

الدولة األموية، كويف املنشأ واملنزل. كان هجاًء. وملا غلب مصعب بن الّزبري عىل الكوفة جئ به 
أسريا، فأطلقه وأكرمه، فمدحه، وانقطع إليه، وعمَي بعد مقتل مصعب. ومات يف خالفة عبد 
امللك بن مروان. وجمع الدكتور يحيى الجبوري ما وجد من شعره يف »ديوان« ببغداد. األعالم، 

.87/4
7( الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية، )مادة: د س م(.

8( يف أ: إذا.
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من احلديث إذا سمعوه، ويعجبون منه، ويسمدون، واملرّتب عىل جمموع أشياء ينتفي 
عن  بالغناء  فاشتغلوا  القرآَن  سمعوا  لو  قوما  فإّن  وبالرّضورة،  بعضها،  انتفاء  عند 

سامعه، كان حراما ملا عرض لم)1(، وهو من مادة قوله: يشرتي لو احلديث.

تستحّق  ال  ضعيفة  أشياء  األجوبة  هذه  عن)2(  القرطبّي  العّباس  أبو  ذكر  وقد 
كتابه »كشف  فْلينظْر يف  عليها  الوقوف  أراد  فمن  األوراق،  بطون)3(  توضع يف  أن 

القناع«)4(. 

فهذا اجلواب عن اآليات.

·  ]الّنوع الّثاين: السّنة:[
وأّما األحاديث:

فاحلديث األّول: أّن النّبي ملسو هيلع هللا ىلص » لعن النّائحة واملستمعة واملغنّي واملغنّى له«، فهو 
حديث رواه عمر)5( بن يزيد املدايني عن احلسن البرصي عن أيب هريرة، قال ابن 
إّنه منكر احلديث. واحلسن مل يسمع من أيب  ابن عدي عنه  قال  طاهر: وعمر هذا 

هريرَة شيئا.

واحلديث غري حمفوظ)6(.

1( يف أ: له.

2( يف ب: عند.

3( يف أ وب: توضع بطون

4( كشف القناع، ص 27 وما بعدها.

5( يف ب: عمرو. وهو عمر بن يزيد األزدي املدائني. ميزان االعتدال، 231/3، ولسان امليزان، ت 

أيب غدة، 161/6 رقم)5716(.
6( كتاب الّسامع، ص 84. قلت: هذا الحديث أخرجه ابن عدي يف الكامل، 54/6 - 55 يف ترجمة 

عمر بن يزيد، من طريقه قال سمعت الحسن بن أيب الحسن البرصي حّدث عن أيب هريرة.- 
وساق له غريه- وقال: َوَهِذِه األََحاِديُث َعْن عطاء والحسن غري محفوظة، وعمر بن يزيد منكر 

الحديث عن عطاء وغريه.
وروي طرفه األّول: »لعن الّنائحة واملستمعة« من طرق عن ثالثة من الّصحابة.

الهيثمي  قال   )13872( رقم   173/13 الكبري،  املعجم  الطرباين،  أخرجه  عمر،  بن  الله  عبد  عن 
أبوه: عطّية بن سعد  أيضا  َعِطيََّة َضِعيٌف«. وفيه  ْبُن  اْلَحَسُن  الزوائد، 14/3: »َوِفيِه  يف مجمع 
العويف. قال الذهبي يف الكاشف، 27/2: »ضّعفوه«. وقال ابن حّبان يف املجروحني، 176/2: »ال 
يحل االحتجاج به وال كتابة حديثه إال عىل جهة التعجب«. والبيهقي يف الكربى، رقم )7114( 
وفيه بقّية بن الوليد أبو يحمد الكالعي، قال الذهبي يف الكاشف، 273/1 : »وّثقه الجمهور فيام 
سمعه من الثقات«، وقال ابن امللقن يف البدر املنري، 456/1: »َبِقيَّة َضِعيف من َوْجَهنْي، أَحدهاَم: 
ث( َعن قوم لَْيُسوا مبعروفني َفاَل.  التَّْدلِيس. َوالثَّايِن: الضْعف ُمطلًقا. َقاَل اإلِمام أَْحمد: إِذا )َحدَّ
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املغنّيات إىل آخره، فهو  بيع  الّثاين: وهو حديث أيب أمامة ال حيّل  احلديث  وأّما 
حديث رواه مسلمة بن عيل اخلشني)1(، وقال عنه حييى بن معني ليس بيشء، وقال 
البخاري: منَكر احلديث، وكذا قال أبو حاتم، وقال بعض العلامء ال ينبغي ألهل 

العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثه.

ويف إسناده القاسم بن عبد الرمحن، قال فيه حييى بن معني: ال يساوي شيئا، وقال 
املعضالت،  الّصحابة  عن  يروى  حّبان:  ابن  وقال  احلديث،  منكر  حنبل:  بن  أمحد 

ويأيت عن الّثقات باألسانيد املقلوبات)2(.

)أَي( : اَل يقبل. َوَقاَل أَُبو مْسهر: أََحاِديث َبِقيَّة غري َنِقيَّة، َفُكن ِمْنَها َعىَل َتِقيَّة، َوَقاَل اْبن حَبان: 
ابني َعن ُشْعَبة، َوَمالك،  سمع من ُشْعَبة َوَمالك َوَغريهاَم أََحاِديث ُمْسَتِقيَمة، ثمَّ سمع من أَقوام َكذَّ
َيْفَعُلوَن َذلِك يِف َحِديثه، َفاَل  َعَفاء، وََكاَن أَْصَحابه  فرَوى َعن الثَِّقات بالتدليس َما سمع من الضُّ

يْحَتّج ِبِه.
وفيه: ُعَفرْيُ ْبُن َمْعَداَن، قال الهيثمي يف املجمع، 102/1 أَْجَمُعوا َعىَل َضْعِفِه. وقال ابن حبان يف 

املجروحني، 198/2 عن يحيى بن معني: عفري بن معدان ليس بشء.
وعن ابن عّباس، أخرجه الطرباين يف الكبري، 145/11 )11309(، والبزار يف كشف األستار، 1/ 376 

رقم )793(. قال الهيثمي يف املجمع، 13/3 : »وفيه الّصباح أبو عبد الله ومل أجد من ذكره«.
وعن أيب سعيد الخدري، أخرجه أحمد يف املسند، رقم)11622(، وأبو داود يف سننه، رقم)3128(، 
والبغوي يف رشح الّسنة، رقم )1536(، والبيهقي يف الّسنن الصغري، رقم)1142( ويف شعب اإلميان، 
العلل، 369/1  أيب حاتم يف  ابن  قال  رقم)7772(،  واآلثار، 342/5  الّسنن  428/12، ويف معرفة 
رقم)1095(: »قال أيب: هذا حديث منكر، و محّمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء 

الحديث«.
1( يف أ: سلمة بن عيّل الحسني، ويف ب وج: مسلمة بن عيّل الحسني.

»الّشامّيني«  ويف   ،)7749( »الكبري«  يف  الطرباين  وأخرجه  اآليت:  إليه  ونضيف  تخريجه،  سبق   )2

)231( و)893( من طريق الوليد بن الوليد - وهو العنيس الدمشقي- عن عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم، به. والوليد بن الوليد منكر الحديث كام 

قال الّدارقطني.
وأخرجه ابن عدي يف ترجمة مسلمة بن عيل من »الكامل« 6/ 314 من طريقه عن يحيى بن 

الحارث الذماري، به. ومسلمة هذا متوك.
قلت: ويف الباب عن عيّل بن أيب طالب، رواه أبو يعىل يف مسنده، 401/1 رقم)527( وفيه: عيّل 
بن يزيد الصدايئ، قال ابن أيب حاتم: »سألت أيب عن عىل بن يزيد الصداىئ فقال: »ليس بقوى 
منكر الحديث عن الّثقات«. وقال ابن عدّي يف الكامل، 362/6 : عيل ْبن َيِزيد َهَذا أظنه برصيا 
أحاديثه ال تشبه أحاديث الثقات إّما أن يأيت بإسناد، الَ ُيَتاَبُع َعليه أو مبنت َعن الثقات منكر أو 
يروي َعن مجهول«. وفيه: اْلَحارِث بن َنبَهان اْلَبرْصِّي اْلجرِْمي، ضّعفه البخاري وابن معني وعيل 

بن املديني، وقال الّنسايئ وأبو حاتم: متوك الحديث«. ميزان االعتدال، 444/1.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أبو القاسم متام بن محّمد البجيل الرازي يف فوائده، 
الّدارقطنني وقال البخاري: »منكر  ، ضّعفه  ْيَبايِنُّ الشَّ َعْمٍرو  ْبُن  َناِشُب  212/2 رقم)1555( وفيه: 

الحديث«. ميزان االعتدال، 239/4.
وعن عائشة أّم املؤمنني -ريض الله عنها-، رواه الّروياين يف مسنده رقم)1192( وقد شّك فيه روايه 
فقال عن القاسم، عن عائشة أو أيب أمامة، وهو ال يصّح عن الصحابيني ملا فيه من علل تقّدم 
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وأّما احلديث الّثالث: ففي إسناده حييى بن العالء، قال حييى بن معني: حييى هذا 
ليس بثقة، وقال غريه: مرتوك احلديث)1(.

 وأّما احلديث الّرابع: فُروي مرفوعا من عّدة طرق كّلها ضعيفة، قال البيهقي: 
ابن مسعود، ويف بعض طرقه من هو جمهول، ويف بعضها  أّنه من قول  والّصحيح 
االّتفاق عىل  والّلغات[)2(  النّووي يف هتذيب األسامء]  نقل  بن أيب سليم وقد  ليث 
عن  مغرية،  عن  احلّجاج،  بن  شعبة  عن  الّثقات  رواه  طاهر:  ابن  وقال  ضعفه)3(، 
إبراهيم، ومل يذكر إبراهيم أحدا تقّدمه فيه، قال: وهذا أصّح األسانيد فيه من قول 

إبراهيم )4(.

من  كثريا  فإّن  داللة،  فيه  ليست  القلب  يف  النّفاق  ينبت)5(  قوله  الغزايل:  وقال 
املباحات كذلك كلبس الّثياب اجلميلة، وركوب اخليل ]املهملجة[ )6(، وسائر أنواع 
الّزينة والّتفاخر باحلرث واألنعام، ينبت النّفاق والّرياء يف القلب، وال ُيطلق القول 

بتحريمه، فليس الّسبب يف ظهور النّفاق يف القلب املعايص فقط)7(.

ذكرها يف سند أيب أمامة.
ورواه عن عائشة أيضا ابن الجوزي يف العلل املتناهية، 784/2 رقم)1309( وفيه: ليث بني أيب 
سليم متوك قال ابن حبان اختلط يف آخر عمره فكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل ويأيت عن 

الثقات ما ليس من حديثهم. قاله ابن الجوزي. 
1( سبق تخريجه، وهو من حديث َصْفَواَن ْبَن أَُميََّة، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد رَُسوِل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص -، َفَجاَءه 

ِمْن ُديفِّ  إاِلَّ  ُأْرَزُق  ُأرَايِن  َفاَم  ْقَوَة،  الشِّ َعيَلَّ  َكَتَب  َقْد  اللََّه  إِنَّ  اللَِّه،  َيا رَُسوَل  َفَقاَل:  ُقرََّة  ْبُن  َعْمُرو 
ي، َفأَْذْن يِل يِف اْلِغَناِء يِف َغرْيِ َفاِحَشٍة. َفَقاَل رَُسوُل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص -: »اَل آَذُن لََك، َواَل َكرَاَمَة، َواَل  ِبَكفِّ

 .».. ُنْعَمَة َعنْيٍ
قال البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، 119/3 : »إِْسَناده َضِعيف بشري بن نري 
النَّاس  َوَقاَل أَْحمد ترك  اْلَكِذب،  أَْرَكان  َكاَن ركنا من  ان  اْلقطَّ ِفيِه يحيى بن سعيد  َقاَل  اْلَبرْصِّي 
َحِديثه، َوَقاَل الُبَخاِرّي: ُمنكر الَحِديث، َوَقاَل أَُبو َحاِتم: َمْتُوك، َوَقاَل الّنسايئ: غري ِثَقة. َويحيى 
بن اْلَعاَلء َقاَل ِفيِه أَْحمد: َكاَن يضع الَحِديث، َوَقاَل اْبن عدي: أََحاِديثه اَل ُيَتابع َعَلْيِه وَكلَها غري 

َمْحُفوَظة والضعيف عىل رواياته َوَحِديثه َبني َوأََحاِديثه َمْوُضوَعات.
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( النووي، تهذيب األسامء والّلغات، 75/2.

َثِني َشْيٌخ َسِمَع أََبا َواِئٍل َيُقوُل:  ِم ْبِن ِمْسِكنٍي. َقاَل: َحدَّ 4( كتاب الّسامع، ص88. وهو من طريق َسالَّ

َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد َيُقوُل: َسِمعت رَُسول اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص - َيُقوُل: »اْلِغَناُء ُيْنِبُت النَِّفاَق يِف اْلَقْلِب 
». وقد سبق تخريجه.

5( يف ب يثبت.

6( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

7( إحياء علوم الّدين، 286/2.
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وقال ]غري[)1( الغزايل: إّن املراد بالغناء غنى املال )2(، وهو الذي يناسب إنبات 
النّفاق، فإّن كثرة املال تطغي، وُتكسب أمورا رديئة من عدم الفكرة يف اآلخرة.

ورّد عليه الغافقي)3( رّدا شنيعا من حيث أّن الغنى من املال مقصور)4(.

وهذا الذي قاله إّنام يّتجه إذا كان احلّفاظ العلامء كّلهم قد ضبطوه)5( باملّد، ]وقد 
أهّنم رووه  لو سّلم  ثّم  قّوة،  لرّده  يبق  مل  كان كذلك،  وإذا  انضباط ذلك[)6(،  يمنع 
العربّية  أهل  حيتّج  مل  ولذلك  تتحّرر،  ال  واحلركات  املّد  من  األداة  فتحرير  باملـّد، 
بالّرواية ] باملعنى[)7( وخّطؤوا من احتّج هبا ممّن تأّخر لعدم الوثوق بتحرير الّلفظ، 
ولذلك وقع فيها حَلٌَن ممّا ال جيوز)8( إالّ يف الرّضورة والّشذوذ ونحوه، ثّم لو سّلم 
الّتحريم، كان قول  الغناء، وقصد  به  ابن مسعود قاله، وأّنه قصد  مجيع ذلك، وأّن 

صحايّب، وليس بحّجة ال سيام مع خمالفة غريه له من الّصحابة.

وأّما احلديث اخلامس)9(: ففي إسناده حمّمد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل، وأنكر عليه 
هذا احلديث وضّعف من أجله، وقال ابن حّبان عنه إّنه كان رديء احلفظ، كثري الوهم، 
فاحش اخلطإ، يروي اليّشء عن الوهم)10(، فكثرت املناكري يف حديثه فاستحّق الرّتَك، 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( نسبه ابن حجر يف تلخيص الحبري، ط/ العلمّية، 482/4 رقم)2113( إىل بعض الّصوفّية دون 

تعيني.
3( الغافقّي محّمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي املاّلحي، أبو القاسم )549 - 619 هـ / 

1154 - 1222 م(: مؤرخ، من حّفاظ الحديث. أندليس، من أهل قرية املاّلحة )عىل بريد من 
أنساب األمم من  إلبرية وأنسابهم وأنبائهم( و)الّشجرة( يف  تاريخ يف)علامء  غرناطة( من كتبه 
الّصحابة، و )فضائل  العرب والعجم، وكتاب )األربعني حديثا( و)مستدرك عىل االستيعاب( يف 
القرآن( وهو معروف فيه بالغرناطي. وله )املجالس( يف فضائل الخلفاء األربعة. تويف بغرناطة. 

األعالم، 255/6.
َفُهَو  اْلاَمِل  ِغَنى  ا  َوأَمَّ  ، ِباْلَمدِّ اْلِغَناِء  إّنا هي  الّرواية  بأّن  األمئة  بعض  ُه  »َورَدَّ ابن حجر:  قال   )4

َمْقُصوٌر«.
5( يف أ: طبطوا. ويف ب وج: رووه.

6( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( يف ج: لحن وما ال يجوز إال يف الرّضورة...إلخ.

9( وفيه قوله: »ونهيُت عن صوتني أحمقنْي فاجرين: صوٍت عند مصيبٍة، وصوٍت عند نَغمِة لعٍب 

ولهٍو ومزامرِي الشيطان«. وقد مىض تخريجه.
م. ء عىل التََّوهُّ ْ 10( يف كتاب املجروحني، 243/2: يروي الشَّ
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وتركه أمحد بن حنبل وقال: إّنه سّيئ)1( احلفظ، مضطرب احلديث)2(، وضّعفه حييى 
بن معني)3(، وقال شعبة: ما رأيُت أسوأ حفظا منه أفادين أحاديث فإذا هي مقلوبة)4(. 

وقال عبد احلّق: مل حيتّج بحديثه أحد)5(.

بن  حمّمد  حديث  من  فرواه  القشريي  رواه  وما  نعيم)6(  أبو  خّرجه  حديثه  ومن 
يونس الكديمي)7( 

احلديث)9(،  مرتوك  كان  إّنه  اجلوزي:  ابن  وقال  وغريه)8(،  الّدارقطني  وضّعفه 
وقال بعضهم : كان وّضاعا، وقال ابن حّبان : كان يضع احلديث، وضع قريبا من 

ألف حديث)10(. 

وحديث معاوية حديث ضعيف، مل يروه عنه إالّ كيسان مواله وهو جمهول، قاله 
ابن حزم، ومل يروه عنه إالّ حمّمد بن املهاجر واّدعى ابن حزم أّنه ضعيف احلديث)11(.

1( يف أ: ميسء.

2( الكامل يف الّضعفاء، 391/7.

3( حكاه ابن الجنيد َعْن يحيى ْبن َمِعني قال: »ما كان يثبت يف الحديث«. يحيى بن معني بن 

عون املري بالوالء، البغدادي أبو زكريا )ت 233هـ(، سؤاالت ابن الجنيد أليب زكريا يحيى بن 
1988م،  1408هـ،  املنورة،  املدينة  الدار،  مكتبة  سيف، ط1،  نور  محّمد  أحمد  تحقيق  معني، 

ص291. 
الّضعفاء،  يف  الكامل   ،152/1 والتعديل،  الجرح  رقم)480(،   162/1 الكبري،  التاريخ  البخاري،   )4

.392-391/7
الخراط )ت581هـ(،  بابن  املعروف  األشبييل،  األندليس  األزدي،  الرحمن  الحق بن عبد  5( عبد 

الرّشد، 1416ه/1995م،  الّسامرايئ، مكتبة  السلفي وصبحي  الوسطى، تحقيق حمدي  األحكام 
.243/4

6( يف ج: نعيم.

ْنَيا َواآلِخرَِة َصْوُت ِمزَْماٍر ِعْنَد ِنْعَمٍة َوَصْوُت رَنٍَّة  7( سبق تخريجه، لفظه: َصْوَتاِن َمْلُعوَناِن يِف الدُّ

ِعْنَد ُمِصيَبٍة.
الحسن )ت 385هـ(، سؤاالت  أبو  الّدارقطني  البغدادي  الّدارقطني عيل بن عمر بن أحمد   )8

الحاكم الّنيسابورّي للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط1، مكتبة املعارف، 
الرياض، 1404 ه/ 1984م، ص 290.

9( انظر: العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، 345/2، واملوضوعات، 252/1.

10( كتاب املجروحني، 313/2.

11( املحىل باآلثار، 562/7. والحديث هو: »َنَهى رَُسوُل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص - َعْن ِتْسٍع َوأََنا أَْنَهاُكْم َعْنُهنَّ 

-: اْلِغَناَء، َوالنَّْوَح« . اآْلَن -َفَذَكَر ِفيِهنَّ
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وأّما احلديث الّسادس)1(: فأجابوا عنه من وجوه أحدها: قال احلافظ أبو حمّمد 
ابن حزم: إّنه منقطع، والبخاري عّلقه عن هشام، وال حّجة فيه، قال: وفيه عن أيب 

عامر وأيب مالك وأبو عامر هذا ال ُيدرى.

يف  الّصغاين  قال  الّلغة،  يف  موضوعها  يتحّقق  مل  املعازف  لفظة  غريه:  وقال 
والّطنبور  العود  جيمع  اسم  املعازف  غريه:  وقال  املالهي.  املعازف:  »العباب«: 

وشبههام)2(. وقال آخرون: املعازف آلة لا أوتار)3( كثرية )4(.

واملعزفة  الّلهو،  آالت  وهي  معزفة  مجع  املعازف  أيضا:  »العني«  صاحب  وقال 
أيضا: آلة لا أوتار كثرية ُيرضب هبا يف بالد اليمن ومْجُعها َمعازف )5(.

وقال اجلوهري: املعازف آالت الّلهو)6(.

تكون  أن  فإّما  اآلالت،  مطلق  وبني  خمصوصة  آلة  بني  مرتّددة  حمتملة  فصارت 
مشرتكة، فاملختار عند مجهور العلامء واألصولّيني التوّقف يف املشرتك، وإّما أن تكون 

حقيقة يف أحدمها وال نعرفه فنتوّقف)7( أيضا.

املنّجمني  إتيان  احلديث:  املذكورة يف  باملعازف  املراد  أّن  اّدعى  من  النّاس  ومن 

1( سبق تخريجه ولفظه هو: »لَيكونّن من أّمتي قوم يستحّلون الخّز والَحرير والخمر واملعازف«.

2( يف ب: شبهها.

3( يف أ: أوطار. ذكر محّقق كتاب املوسيقى الكبري للفارايب أّن املعازف من أصناف اآلالت الوترّية 

التي تستعمل فيها األوتار مطلقة بحيال كّل نغمة فيها وتر مطلق كام يف اآللة املشهورة باسم 
)القانون(. ص79 هامش 2. ومحّمد بوذينة، اآلالت املوسيقّية، ص127.

)ت  الحنفي  القريش  العمري  العدوي  الحسن  بن  محّمد  بن  الحسن  الّدين  ريض  الصغايّن   )4

للّنرش،  الرّشيد  دار  ياسني،  آل  محّمد حسن  تحقيق  الفاخر،  واللباب  الزاخر  العباب  650هـ(، 
العراق، 1981م، حرف الفاء، ص 433، مادة )عزف(.

5( الخليل بن أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي أبو عبد الرحمن )ت 170هـ(، كتاب 

العني تحقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرايئ، دار ومكتبة الهالل، بريوت، ]دت[، 359/1 
ّف والطنابري ونحوه. واملَْعازُِف: املالعُب التي ُيرْضَُب بها.  - 360، قال: »الَعزُْف: من اللَِّعِب بالدُّ
الطنابري  من  فهو رضب  املعزف  أفرد  فإذا  العرب.  رواية عن  معازُف،  والجميع:  َعزٌْف  الواحد: 

يتخذه أهل اليمن«.
6( الّصحاح، )مادة:عزف(، وقال: »واملَعازُف: املالهي. والَعازُف: الالعُب بها وامُلَغنِّي.

7( يف ب وج: فيتوّقف.
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ونحوهم، فأخذه من عزف وهو صوت اجلّن)1( فنُِهَي أن يؤتى ما شأنه ما تلقيه)2( 
اجلاّن وما ُبني عليه من الكالم.

وقد اعتـرض عىل ابن حزم باعرتاضات منها: أّنه وصله اإلسامعييل)3( وغريه، 
ورواه البيهقي من طرق موصولة)4(. ومنها: أّن البخاري إذا عّلق شيئا بصيغة اجلزم 

حُيتّج به، ومنها: أّن البخاري وجد هشام بن عاّمر فُيحمل عىل الّسامع )5(.

وهذه االعرتاضات ال تسلم من نظر:

أّن البخاري رواه مّرة كذا ومّرة كذا وحينئذ فاحلديث إذا  أّما األّول فال يمتنع 
للوصل  احلكم  هل  خالف:  ففيه  منقطًعا،  طريق  ومن  موصواًل،  طريق  من  ُروي 

أم)6( لغريه ؟ 

ونقل اخلطيب البغدادي أّن أكثر أهل احلديث عىل أّن احلكم لالنقطاع ونحوه، 
وقيل لألكثر، وقيل لألحفظ، فال يرّد عىل ابن حزم، فله أن يقول بقول االنقطاع، 
أّنه سمعه)7( من هشام وأطلق  أن يكون البخاري رّصح يف هذا احلديث  الّلهم إالّ 

القول يف الّرواية األخرى، فحينئذ)8( حتمل املطلقة عىل املرّصحة.

وأّما الّثاين فيمنعه ابن حزم ويقول: ال نسّلم أّن البخاري إذا عّلق وأتى بصيغة 

: َجرُْس أَصواتها، َوِقيَل: ُهَو َصْوٌت ُيْسَمُع ِباللَّْيِل  1( لسان العرب، )مادة: عزف(، قال: »َعِزيُف اْلِجنِّ

.» َمه أَهل اْلَباِدَيِة صوَت اْلِجنِّ ياح يِف الجوِّ فَتوهَّ ْبِل، َوِقيَل: ُهَو َصْوُت الرِّ َكالطَّ
2( يف أ: تلقى ويف ب: ما تلعبه الجاّن.

أهل  من  حافظ،   : هـ(   371  -  277( بكر  أبو  إسامعيل،  بن  إبراهيم  بن  أحمد  اإلِْسامِعييل   )3

جرجان، عرف باملروءة والسخاء. قال أحد متجميه: »جمع بني الفقه والحديث ورياسة الّدين 
والدنيا« له مؤلفات منها )املعجم( و)الصحيح( و)مسند عمر( كّلها يف الحديث. تذكرة الحّفاظ، 

3/-947 949، األعالم، 86/1.
4( سبق بيان ذلك، ورواه البيهقي من طريق اإلسامعييل وهشام بن عاّمر، كتاب صالة الخوف، 

كتاب  عاّمر،  بن  هشام  طريق  ومن  رقم)6100(،   ، اْلَخزِّ ُلْبِس  يِف  التَّْشِديِد  ِمَن  َورََد  َما  َباُب 
الّشهادات، َباُب َما َجاَء يِف َذمِّ اْلَماَلِهي ِمَن اْلَمَعازِِف َواْلَمزَاِمرِي َوَنْحِوَها، رقم)20988(. ومن غري 
ْبَخ  لِيِل َعىَل أَنَّ الطَّ طريق االسامعييل وال هشام بن عاّمر يف كتاب األرشبة والحّد فيها، َباُب الدَّ
َبَة ِمْن ُدُخولَِها يِف ااِلْسِم، َوالتَّْحِريِم إَِذا َكاَنْت ُمْسِكرًَة، رقم )17383(، وكتاب  اَل ُيْخِرُج َهِذِه اأْلرَْشِ

الّشهادات، باب َما َجاَء يِف َذمِّ اْلَماَلِهي ِمَن اْلَمَعازِِف َواْلَمزَاِمرِي َوَنْحِوَها، رقم )20989(.
5( ابن قيم الجوزّية، تهذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته، 1803/5.

6( يف أ: أو.

7( يف أ: سمع.

8( يف ب: فح. وهي اختصار: فحينئذ.
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اجلزم يكون حّجة، وهذا هو الذي يقوى ويظهر، وإذا كان الّتابعّي اجلليل الّزاهد 
احلافظ إذا قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأتى بصيغة اجلزم ال يكون حّجة مع أّن الّظاهر 
بعد صّحته عنده  إاّل  وأّنه ال جيزم  ]إاّل[)10( عن صحايّب،  يروي  أّنه ال  والغالب)9( 
وحتّققه، ومع ذلك فليس بحّجة عند كثري، فكيف بغريه)11( إذا جزم بالنّسبة إليه؟ 
لقي هشاًما  أّنه  مع  إذا جزم -  اخلاّص  احلديث  البخاري يف هذا  إّن  ُيقال  قد  لكن 

وحّدثه عنه- كان جزمه حينئذ حمموال عىل املشافهة ويف ذلك نظٌر.

وأّما االعرتاض الّثالث فهو وإن كان حمَتمال إالّ أّن الظاهر أّنه لو كان حّدثه به 
لقال: حّدثنا كسائر األشياء، وتغاير ذلك ظاهر يف عدم الّسامع منه.

وباجلملة فهذا احلديث تضعف الّداللة به فإّن فيه تعليقا وترديدا يف املروّي)12( 
عنه، ويف متنه ما اخُتلف يف موضوعه – واهلل أعلم-.

وعىل كّل حال فاالحتجاج هبذا احلديث عجيب، وإّنام ذكرته ألّن القرطبي احتّج 
به، وما نقله عن اجلوهري فلم أره )13(. ورأيُت نسخا كثرية من الّصحاح وإّنام قال 
ما ذكرته، ]قال[)14(: وقد ُيقال لاّلعب هبا: العازُف)15(، وإذا كانت لفظة املعازف 

لآلالت كيف يصّح االستدالل هبا عىل الغناء بغري آلة؟

وأّما احلديث الّسابع: ففي رّواته عبيد اهلل بن َزْحٍر، عن عيّل بن يزيد، عن القاسم 
بن عبد الّرمحن، عن أيب أمامة)16(.

وقال  وضّعفه،  العلم  أهل  بعض  فيه  تكّلم  الرّتمذي:  فقال  اهلل،  عبيد  فأّما 
الرّتمذي: ال نعرفه إالّ من هذا الوجه، وقد قيل: إّن أضعف األسانيد هذا اإلسناد.

9( يف ب: أو الغالب.

10( ما بني عاقفتني سقط من أ.

11( يف أ: يغرّيه.

12( يف أ: يف املودي.

13( كشف القناع، ص32. وما نقله عن الجوهري هو قوله: قال الجوهري: املعازف: الغناء. والذي 

يف الّصحاح: املعازف: املالهي.
14( ما بني عاقفتني سقط من أ.

15( يف ج: قال ويقال لّلعب بهذا املعازف... إلخ. وانظر: الّصحاح، )ماّدة: عزف(.

16( تقّدم تخريجه.
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وقال ابن طاهر)1( وغريه عن أيب مسهر الغّسايّن أّنه قال: عبيد اهلل صاحب كّل 
معضلة، وليس عىل حديثه اعتامد، وقال حييى بن معني: كّل حديثه ضعيف )2(. 

وقال أبو حاتم: »منكر احلديث جّدا، يروي املوضوعات عن الّثقات، وإذا روى 
عن عيل بن يزيد أتى بالّطاّمات)3(، وإذا اجتمع يف إسناٍد عَبيُد اهلل بن زحر وعيل بن 
يزيد والقاسم بن عبد الّرمحن فال يكون ذلك احلديث إالّ ممّا عملته أيدهيم، فال حيّل 

االحتجاج هبذه الّصحيفة«)4(.

حّبان:  ابن  حاتم  أبو  وقال  احلديث)6(،  مرتوك  النّسائي:  قال  يزيد)5(  بن  وعيل 
منكر احلديث جّدا)7(.

احلديث)8(،  منكر  حنبل:  بن  أمحد  وقال  شيئا،  يساوي  ال  حييى  قال:  والقاسم 
باألسانيد  الّثقات  عن  ويروي  املعضالت،  الّصحابة  عن  يروي  حّبان:  ابن  وقال 

املقلوبات)9(.

حتريم  عىل  به  حُيتّج  قد  وإّنام  الغناء،  حتريم  عىل  يدّل  مل  صّح  لو  احلديث  وهذا 
]غناء املغنّيات، وال يصّح قياس غريهّن عليهّن، ويمنع أيضا داللته عىل حتريم[ )10( 
غنائهّن، فإّنه ليس فيه إالّ النّهي عن بيعهّن ورشائهّن، وال يلزم من منع البيع حتريم 

الغناء، وقد قّدمنا شيئا من ذلك.

وحُيمل أيضا عىل من يشرتهيّن ليشتغل)11( هبّن عن اخلريات، وآخر هذا احلديث 
يرّشح ذلك، وسنذكر مزيدا عند الكالم عىل غناء النّساء.

1( كتاب الّسامع، ص80.

2( تهذيب الّتهذيب، 7/ 13.

3( يف ب وج: الّطاعات.

4( كتاب املجروحني، 63/2. 

5( عيل بن يزيد بن أيب هالل االلهاين، ويقال الهاليل أبو عبد امللك ويقال أبو الحسن الدمشقي. 

أخرج له الّتمذي وابن ماجه. تهذيب الّتهذيب، 346/7.
6( الّنسايئ أحمد بن شعيب بن عيل الخراساين، أبو عبد الرحمن )ت 303هـ(، الضعفاء واملتوكون، 

تحقيق محمود إبراهيم زايد، ط1، دار الوعي، حلب، 1396ه، ص77.
7( كتاب املجروحني، 110/2. 

8( تهذيب الّتهذيب، 323/8.

9( كتاب املجروحني، 212/2. 

10( ما بني عاقفتني سقط من ج.

11( يف ب: ليشغل بهّن.
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وأّما احلديث الّثامن)1(: ففي إسناده الفرج بن فضالة، يرويه عن حييى بن سعيد 
األنصاري، وفيه عيّل بن يزيد)2(.

الوجه، وال  الرّتمذي: »هذا احلديث ال نعرفه عن عيّل)3( إالّ من هذا  وقد قال 
نعرف أحدا رواه عن حييى بن سعيد إالّ الفَرج بن َفَضاَلَة، وقد تكّلم فيه بعض أهل 
احلديث وضّعفه من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغري واحد من األئّمة«. هذا 

كالم الرّتمذي)4(. 

وأّما عيّل بن يزيد فقد تقّدم الكالم عليه)5(. 

أثبَت  شامّيا  رأيُت  ما  مهدي:  بن  الّرمحن  عبد  وقال  مجاعة،  فوّثقه  الفرج  وأّما 
منه)6(. وقال معاوية بن صالح: قال أمحد: الفرج ثقة، وقال حييى بن معني: ليس به 

بأس)7(. وقال عيّل بن املديني: هو وسط ليس بالقوّي )8(.

وضّعفه مجاعة، ُسئل الدارقطني عنه فقال: ضعيف، فقيل له: ُيكتب حديثه عن 
حييى بن سعيد األنصاري: »إذا فعلت أّمتي مخس عرش خصلة« - احلديث املحتّج 

به- فقال: »هذا باطل«، فقيل: »من جهة الفرج؟ فقال: نعم«)9(.

1( تقّدم تخريجه.

2( كذا يف أ وب.

3( أي ابن أيب طالب ريض الله عنه.

4( الّسنن، أبواب الفنت، باب َما َجاَء يِف َعالََمِة ُحُلوِل اْلَمْسِخ َوالَخْسف، رقم)2210(.

5( قد تقّدم الكالم عليه، ولكّن عيّل بن يزيد بن أيب هالل األلهاين ال يقع يف سند هذا الحديث، 

وقد تتّبعت سنن الّتمذي فلم أره يف سند هذه الّرواية، ثّم وجدت يف جزء الحسن بن موىس 
األشيب حديثا يرويه عن فرج بن فضالة حّدثني عيّل بن يزيد أبو عبد امللك عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أيب أمامة. وهو نفس حديث أيب أمامة الّسابق، فالظاهر أّن األدفوي أورده يف غري 
محّله. انظر: أبو عيل الحسن بن موىس األَشَيب البغدادي، القايض أبو عيل )ت 209هـ(، جزء 
فيه أحاديث الحسن بن موىس األشيب، تحقيق خالد بن قاسم الردادي، ط1، دار علوم الحديث، 

الفجرية، اإلمارات، 1410 ه/1990م، ص39 رقم)12(. ومسند الّطياليس، رقم)1230(.
6( تاريخ بغداد ت بشار، 377/14، ويف الجرح والتعديل، 7/ 86: »كان عبد الرحمن بن مهدي ال 

يحّدث عن فرج بن فضالة«.
7( تهذيب الّتهذيب، 235/8.

8( تاريخ بغداد، 377/14.

9( قد مىض قول أهل الجرح والّتعديل فيه، وهذا املنقول عن الّدارقطني أورده الّذهبي، ميزان 

االعتدال، 345/3.
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بأس،  به  فليس  الشامّيني  حّدث عن  إذا  يقول:  أمحد  داود: »سمعُت  أبو  وقال 
ولكنّه عن حييى بن سعيد عنده مناكري«)1(.

وقال ابن طاهر: إّن أبا حاتم قال عنه إّنه كان يقلب األسانيد الّصحيحة ويلصق 
املتون الواهية باألسانيد الّصحيحة ال حيّل االحتجاج به)2(. 

وروى اخلطيب بسنده إىل مسلم بن احلّجاج أّنه قال: »الَفَرُج: منكر احلديث«)3(.

واالحتجاج هبذا احلديث عىل تقدير ثبوته فيه نظر، فإّن فيه ترتيب أمور مذكورة 
عىل جمموع أمور، واملرّتب عىل املجموع ال يلزم منه الرتّتب)4( عىل األفراد.

ثّم ]إّن[)5( يف اخلصال املذكورة ما ليس بمحّرم كطواعّية الّرجل زوَجته، وبّره 
صديقه، وارتفاع األصوات يف املساجد ال خيتلف ]فيه[)6(.

صديقـِه  بِـّر  وكذلك)7(  أّمه،  بعقوق  مقّيدة  زوَجته  الّرجل  طاعة  إّن  قيل:  فإن 
بجفاء أبيه.

ليس  فإّنه  ارتفاع األصوات  العدد وبقي  إن جعلنا خصلة واحدة نقص  قلت: 
بمحّرم ال نعلم فيه خالفا. 

وُيقال أيضا: وكذلك ]هو[)8( اّتاذ القينات، مقّيد برضب املعازف، وال يتناول)9( 
إالّ الغناء باآللة. 

اب)10(، فيكون احلديث إّنام  ّ وقال الغزايل: القينة يف عرفهم هي التي تغنّي للرشُّ
تناول الغناء املقرتن باملنكر ونحوه.

1( تهذيب الّتهذيب، 235/8.

2( كتاب السامع، ص 85.

3( تاريخ بغداد، 377/14.

4( يف ج: الّتتيب.

5( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف أ : وكذا. 

8( ما بني عاقفتني سقط من أ وج.

9( يف ج: وال ينال.

10( إحياء علوم الّدين، 284/2.
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رميح  عن  املستلم)1(،  عن  يزيد،  بن  حمّمد  عن  حجر،  بن  عيل  رواه  ما  وأّما 
اجلذامي)2( فرميح جمهول احلال، ومل خيرج له أحد من أهل الكتب السّتة إالّ الرّتمذي 

هذا احلديث الواحد)3(، وتتّبعُت ترمجته فلم أر َمْن تكَلَم فيه بتوثيق)4( وال بغريه)5(.

وأّما حديث عّباد فقال الرّتمذي فيه: حديث غريب ورواه األعمش مرَسال)6(. 

ويف سنده أيضا عبد القّدوس)7(، وقال عنه حييى بن معني: ليس بيشء رافيض 
خبيث. 

وضّعفه أبو جعفر اجلاّمل، وقال فيه: كان ُيسَخر منه يصيح الّصبياُن يف إْثره)8(. 

وأّما احلديث الّتاسع)9(: ففي إسناده سليامن بن داود اليامين، وقال البخاري عنه: 
منَكـر]احلديث[ )10(. وقال حييى: ليس بيشء.

وأّما احلديث العارش: فرواه عبد الّرمحن بن املبارك عن رجل عن فرقد. قال ابن 
طاهر: الّرجُل هو زياد بن أيب اجلّصاص)11( وهو مرتوك احلديث)12(.

1( يف ب وج: املسلم.

2( مّر تخريجه.

3( الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الّستة، 398/1 رقم)1589(.

4( يف أ: بتوقيف.

سعيد  بن  مستلم  وعنه  هريرة  أيب  عن  الجذامي  رميح   :398/1 الكاشف،  يف  الّذهبي  قال   )5

مجهول. وقال أيضا يف امليزان، 54/2 ومغلطاي يف إكامل الّتهذيب، 403/4: »ال يعرف«. وقال ابن 
حجر يف الّتهذيب، 288/3: »رميح الجذامي عن أيب هريرة بحديث: إذا اّتخذ الفيء دوال. وعنه 

مستلم بن سعيد أخرجه الّتمذي واستغربه قلت: وقال ابن القّطان: »رميح ال يعرف«. 
6( العلل الكبري، ص 325 رقم )602(.

7( كذا يف أ و ب، وهو عبد الله بن عبد القّدوس التميمي الّرازي الّسعدى. انظر تهذيب الكامل، 

243/15
8( انظر تهديب الكامل، 243/15. ويف إكامل تهذيب الكامل، 43/8 قال مغلطاي: وخرج الحاكم 

حديثه يف »مستدركه« ونسبه رازيا قال: وهو قائد األعمش... وقال العقييل: عبد الله بن داهر 
الّرازي، رافيض خبيث يحّدث عن عبد الله بن عبد القّدوس وهو رّش منه.

9( سبق تخريجه.

10( ما بني عاقفتني سقط من أ.

11( كذا يف الّنسخ. وهو زياد بن أيب زياد الجّصاص أبو محّمد الواسطي برصي األصل. الكامل يف 

الّضعفاء، 130/4.
12( كتاب الّسامع، ص81.
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وفرقد الّسبخي قال البخاري: يف حديثه مناكري، وقال أّيوب)1(: ليس بيشء ويف 
رواية عنه ليس بصاحب حديث)2(. وقال حييى)3(: ما يعجبني احلديث عنه. وقال 

أمحد: مل يكن صاحب حديث )4(. وقال ابن حزم: إّنه ضعيف)5(.

وأّما احلديث احلادي عرش)6(: ففي إسناده عيّل بن يزيد الّصدائي، واحلارث بن 
نبهان، واحلارث األعور.

فأّما عيّل فقال عنه ابن عدي: أحاديثه ال تشبه أحاديث الّثقات)7(.

واحلارث بن َنْبَهان قال حييى: ليس بيشء، ال يكتب حديثه)8(. وقال البخاري: 
منكر احلديث)9(. وقال أمحد: رجل صالح ومل يكن يعرف احلديث وال حيفظ. وقال 

النّسائي مرتوك احلديث)10(.

واحلارث األعور هو احلارث بن عبد اهلل أبو زهري اخلاَريف)11( مّتفق عىل ضعفه 
ونسبوه إىل الكذب.

من  اإلسناد  يف  كان  وإن  نبَهاَن  بن  احلارث  عىل  فيه  واحلمل  طاهر:  ابن  قال 
الّضعفاء غريه)12(.

1( هو الّسختياين.

2( الّطبقات الكربى، 243/7.

3( هو يحيى بن سعيد القّطان.

4( تهذيب الكامل، 166/23.

5( املحىّل باآلثار، 565/7.

6( مّر تخريجه.

7( الكامل يف الّضعفاء، 362/6.

8( أبو زكريا يحيى بن معني بن عون بن زياد املري بالوالء، البغدادي )ت 233هـ(، تاريخ ابن 

معني، رواية الّدوري، تحقيق أحمد محّمد نور سيف، ط1، مركز البحث العلمي وإحياء الّتاث 
اإلسالمي، مّكة املكرّمة، 1399ه/1979م، 111/4 رقم)3412(، و280/4 رقم )4382(.

9( البخاري، التاريخ الكبري، 284/2 رقم)2481(.

10( الكامل يف الّضعفاء، 459/2، وبحر الّدم فيمن تكّلم فيه اإلمام أحمد مبدح أو ذّم، ص36.

11( يف أ: الجارحي، ويف ب: الخارجي، ويف كتاب الّسامع: الحاريّف. والّصواب : الخاَريف نسبة إىل 

خارَف بطن من همدان. السيوطي عبد الرحمن بن أيب بكر جالل الّدين )911ه(، لّب الّلباب 
يف تحرير األنساب، دار صادر، بريوت، ]دت[، ص81. وهكذا ضبطه املّزي يف تهذيب الكامل، 

244/5، وابن حجر يف تهذيب الّتهذيب، 145/2. 
12( كتاب الّسامع، ص83.
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املبارك عن  الّثاين عرش)1(: فرواه أبو نعيم احللبي عن عبد اهلل بن  احلديث  وأّما 
مالك وأبو نعيم اسمه عبيد بن هشام.

قال ابن طاهر ضعيف)2(، ومل يرو عن ابن املبارك،] واحلديث عن مالك منكر 
جّدا، وإّنام يروي عن ابن املبارك[ )3( مرسال )4(.

وقال ابن حزم هذا احلديث موضوع )5(.

الّثالث عرش)6(: ففي إسناده يزيد بن عبد امللك، قال أمحد: عنده  احلديث  وأّما 
مناكري. وقال ابن معني: ليس بذاك. وقال النّسائي مرتوك احلديث)7(.

أهل  من  وخارجة  جمهولون)9(  إسناده  ففي  عرش)8(:  الّرابع  احلديث  وأّما 
َخٍس مرتوك احلديث)10(. وقد روي من طريق آخر عن مكحول عن عائشة، قال  رَسْ

ابن حزم: ومكحول مل يْلَق عائشة قال: ويف إسناده جمهولون)11(.

1( تقدم تخريجه والكالم عليه.

2( إّنه ضعيف.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( كتاب الّسامع، 84.

ٌب، َفِضيَحٌة َما ُعرَِف َقطُّ ِمْن  5( املحىّل باآلثار، 562/7 وقال أبو محّمد:” َهَذا َحِديٌث َمْوُضوٌع ُمَركَّ

َطِريِق أََنٍس، َواَل ِمْن ِرَواَيِة اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َواَل ِمْن َحِديِث َمالٍِك، َواَل ِمْن ِجَهِة اْبِن اْلُمَبارَِك وَُكلُّ َمْن 
ُدوَن اْبِن اْلُمَبارَِك إىَل اْبِن َشْعَباَن َمْجُهوُلوَن«.

6( مّر تخريجه.

7( التاريخ الكبري، 348/8. الكامل يف الّضعفاء، 136/9. بحر الّدم، ص177. وابن الجوزي، الضعفاء 

ء،  واملتوكون، 210/3، وفيه: َقاَل يحيى َوالّدارقطني: َضِعيف. َوَقاَل الُبَخاِرّي: أََحاِديثه شبه اَل يَشْ
َوَضعفه جّدا. َوَقاَل أَُبو َحاِتم الرَّاِزّي: ُمنكر الَحِديث جّدا.

8( مّر تخريجه.

9( يف أ: ففيه مجهولون.

10( خارجة بن مصعب بن خارجة الّضبعى أبو الحّجاج الخراساين الرّسخيس، وّهاه أحمد. وقال 

ابن معني: ليس بثقة. وقال أيضا: كّذاب. وقال البخاري: تركه ابن املبارك ووكيع. وقال الّدارقطني 
يكتب  ْبن حنبل: ال  أحمد  َعن  األثرم،  بكر  أبو  َوَقال  االعتدال، 625/1.  ميزان  وغريه: ضعيف. 
حديثه. َوَقال َعبد اللَِّه ْبن أَْحَمد ْبن حنبل: نهاين أيب أن أكتب َعْن خارجة ْبن مصعب شيئا من 
، ومعاوية ْبن صالح، َعْن يحيى ْبن َمِعني: ليس بشٍء. َوَقاال عنه يِف  وِريُّ الحديث. َوَقال َعّباس الدُّ
موضع آخر: ليس بثقة. َوَقال عّباس عنه يِف موضع آخر: كّذاب. َوَقال معاوية عنه يِف موضع آخر: 
ضعيف. َوَقال املفّضل ْبن غسان الغاّليب، َعْن يحيى: ليس بثقة، ويف موضع آخر: ضعيف. َوَقال 
عثامن ْبن َسِعيد الّدارمي، وأبو َبْكِر ْبن أيَب خيثمة، وإبراهيم ْبن َعبد اللَِّه ْبن الجنيد، َعن يحيى: 

ليس بشٍء. تهذيب الكامل، 18/8 - 19.
11( املحىّل، 563/7، رواه من طريق ابن شعبان املاليك قال: روى هاشم بن ناصح عن عمر بن 

موىس عن مكحول عن عائشة به مرفوعا. وقال ابن حزم عقبه: هاشم وعمر مجهوالن، ومكحول 
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مجيعها)2(،  وضّعف  طرق  من  حزم  ابن  فرواه  عرش)1(:  اخلامس  احلديث  وأّما 
وقال: فيه جمهولون. انتهى)3(.

لكّن الرّتمذي أخرج هذا احلديث وصّححه، فال يستقيم ما قاله ابن حزم، وإن 
كان الرّتمذي قد قال)4( إّنه جمهول عند ابن حزم.

وجياب عن هذا احلديث بجوابني: 

أحدمها أّن قوله: »كّل يشء يلهو به الّرجل باطل«، ال داللة فيه، فإّن الباطل ما ال 
فائدة فيه، وأكثر املباحات ال فائدة فيه. 

كثرت  وإذا  جّدا،  كثرية  مفردات  منه  خرجت  العاّم  هذا  أّن  الّثاين  واجلواب 
العاّم مل يبق فيه حّجة عند قوم، وعند من يتمّسك بالعموم، وال تبطل  خمّصصات 

حّجته، فنقول)5(: هذا العاّم خرج منه الغناء باألدّلة التي ذكرنا.

مل يلق عائشة.
وقال يف رسالة الغناء: ص435 – من رسائله-: »عن مكحول عن عائشة ومل يلقها قّط وال أدركها، 

وفيه أيضاً من ال يعرف وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موىس، وهو أيضاً منقطع«.
1( مّر تخريجه.

2( يف ب: من طريق وضّعفه جميعها.

3( أورده ابن حزم من أربع طرق: 

َياليِِسِّ أََنا ِهَشاٌم َعْن َيْحَيى ْبِن أيَِب َكِثرٍي َعْن أيَِب َساَلٍم َعْن َعْبِد اللَِّه  األّول: ِمْن َطِريِق أيَِب َداُود الطَّ
ْبِن َزْيِد ْبِن اأْلَْزَرِق َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِّ َقاَل »َقاَل رَُسوُل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص–) الحديث( قال أبو 

محّمد : َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيِد ْبِن اأْلَْزَرِق َمْجُهوٌل. 
والّثاين: َطِريِق اْبِن أيَِب َشْيَبَة َعْن ِعيىَس ْبِن ُيوُنَس َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد َعْن َجاِبٍر أََنا أَُبو َساَلٍم 
َمْشِقيُّ َعْن َخالِِد ْبِن َزْيٍد اْلُجَهِنيِّ َقاَل يِل ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر َقاَل رَُسوُل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص-: »لَْيَس لَْهُو  الدِّ

اَلٌث«. قال: خالد بن يزيد مجهول. اْلُمْؤِمِن إالَّ ثمَ
الثالث: َطِريِق أَْحَمَد ْبِن ُشَعْيٍب أََنا َسِعيٌد أََنا اْبُن َحْفٍص أََنا ُموىَس ْبُن أَْعنَيَ َعْن َخالِِد ْبِن أيَِب َيِزيَد 
َثِني َعْبُد الرَِّحيِم َعْن الزّهرّي َعْن َعَطاِء ْبِن أيَِب َرَباٍح رَأَْيت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه، َوَجاِبَر ْبَن ُعَبْيٍد  َحدَّ
ٍء لَْيَس  اأْلَْنَصاِريَّنْيِ َيرِْمَياِن َفَقاَل أََحُدُهاَم لِْلَخِر »أََما َسِمْعت رَُسوَل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص- َيُقوُل: »ُكلُّ يَشْ
ِمْن ِذْكِر اللَِّه َفُهَو لَِعٌب.)الحديث(. قال أبو محّمد : َهَذا َحِديٌث َمْغُشوٌش ُمَدلٌَّس ُدْلَسَة ُسوٍء، أِلَنَّ 

الزّهرّي اْلَمْذُكوَر ِفيِه لَْيَس ُهَو اْبَن ِشَهاٍب، لَِكنَُّه رَُجٌل زُْهِريٌّ َمْجُهوٌل اْسُمُه َعْبُد الرَِّحيِم.
الّرابع: ِمْن َطِريِق أَْحَمَد ْبِن ُشَعْيٍب أََنا إِْسَحاُق ْبُن إْبرَاِهيم أََنا محّمد ْبُن َسَلَمَة أََنا أَُبو َعْبِد الرَِّحيِم 
ُعَبْيٍد،  ْبَن  َوَجاِبَر  اللَِّه،  َعْبِد  ْبَن  َجاِبَر  َرَباٍح رَأَْيت  أيَِب  ْبِن  َعَطاِء  َعْن  ُبْخٍت  ْبِن  اِب  اْلَوهَّ َعْبِد  َعْن 
اِب ْبُن ُبْخٍت َغرْيُ َمْشُهوٍر  ٍء لَْيَس ِمْن ِذْكِر اللَِّه َفُهَو لَْغٌو َوَسْهٌو« َعْبُد اْلَوهَّ َفَذَكرَُه، َوِفيِه » ُكلُّ يَشْ

ِباْلَعَدالَِة، ُثمَّ لَْيَس ِفيِه إالَّ أَنَُّه َسْهٌو َولَْغٌو َولَْيَس ِفيِه َتْحِريٌم. املحىّل، 560/7. 
4( يف أ: قد قيل.

5( يف ب: وال يبطل حّجته، فيقول.
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وأّما احلديث الّسادس عرش)1( : فيمتنع اندراج الغناء فيه، فإّنه ثبت سامع النّبّي 
نذرت،  التي  القينة  وحديث  معّوذ،  بنت  بيت  ويف  عائشة،  بيت  يف  اجلاريتني  ملسو هيلع هللا ىلص 
والقينة التي غنّت لعائشة، واجلواري التي)2( يف أزّقة املدينة، وأمر بالوفاء بنذر ذلك 
يف بعض املواضع كام قّدمنا)3(، فلم يتناوله قوله: »من أحدث يف ديننا...«، وقوله:  

»من صنع شيئا ليس من عملنا«.

وهو  سليم  أيب  ابن  ليث  الّطرباين  طريق  ففي  عرش)4(:  الّسابع  احلديث  وأّما 
إسناد أحدمها  قدمنا، وروي من طريقني ]آخرين ضعيفني[)6(، يف  ضعيف)5(، كام 
يلّقنونه  الَكَذَبُة  وكان  الكوفة،  أهل  من  كان  طاهر:  ابن  قال  زياد)7(،  أيب  بن  يزيد 

الكذب عىل وفق اعتقادهم فيتلّقن، وحيّدث بذلك.

والّطريق الّثاين رواها ابن عدّي من طريق شعيب بن إبراهيم، وقال ابن عدي: 
عنده أحاديث منكرة، وهذا احلديث يقطع بكذبه فإّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص ما يدعو عىل أصحابه 

بالنّار ال سيام وهم من كبار الّصحابة)8(، وال شّك أّن هذا من وضع الّرافضة)9(.

1( مّر تخريجه.

2( كذا يف أ و ب.

3( مّر تخريجه.

4( مّر تخريجه.

5( مّر تخريجه.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف أ: بن أيب يزيد.

8( كتاب الّسامع، ص86.

9( أورده ابن الجوزي يف املوضوعات، 2/ 28. وقال: َهَذا َحِديث اَل َيصّح. َويِزيد ْبن أيَِب ِزَياد َكاَن 

يلّقن يِف آخر عمره فيتلّقن. َقاَل عيّل َوَيْحَيى: اَل يْحَتّج بَحديثه. َوَقاَل اْبن اْلُمَبارَِك: اِرم ِبِه. َوَقاَل 
اْبن َعِدّي: ُكّل رواياته اَل ُيَتابع َعَلْيَها.

قلت: ذكره الحافظ السيوطي من رواية أيب يعىل، وقال: »َهَذا اَل َيْقَتيِض اْلَوضع واْلَحِديث أَْخَرَجُه 
ِزَياٍد،  أيَِب  ْبِن  َيِزيَد  َعْن  ُفَضْيل  َثَنا محّمد ْبن  الله ْبن محّمد َحدَّ َعْبد  َثَنا  ]أحمد[ يِف ُمْسنده َحدَّ
اِر أَُبو ِهاَلٍل َقاَل: َسِمْعُت أََبا َبْرزََة  َعْن ُسَلْياَمَن ْبِن َعْمِرو ْبِن اأْلَْحَوِص َقاَل: أَْخرَبيَِن رَبُّ َهِذِه الدَّ
َثَنا أَْحَمد ْبن َعيِلّ ْبن  رَبَايِنّ يِف اْلَكِبري َحدَّ َقاَل:)وذكره(. َوله شاهٌد من َحِديث اْبن َعبَّاس َقاَل الطَّ
َثَنا ِعيىَس ْبن اأْلسود َوالنََّخِعّي  َثَنا َعْبد الله ْبن عباد َعن َسِعيد اْلِكْنِدّي َحدَّ اْلَجاُرود اأْلَْصَبَهايِنّ َحدَّ
َعن لَْيث َعن َطاوس َعن اْبن َعبَّاس َقاَل: َسِمَع النَِّبّي َصوت رجَلنْيِ يتغنيان وهام َيُقواَلِن:]من 

الّطويل[
)َواَل يزاُل حوارّي تلوُح ِعَظامه *** َزَوى اْلَحرَْب َعْنُه أَن ُيَجّن فُيقربا(

ُهام  َفَسأََل َعْنُهاَم َفقيل لَُه ُمَعاِوَية َوَعْمرو بن الَعايِص َفَقاَل: اللَُّهمَّ ارُكْسُهام يِف اْلِفْتَنة َرْكًسا وُدعَّ
ا. إىَِل النَّار َدعًّ

َثَنا َسِعيد  َثَنا َعْبد الله ْبن ُعَمر َحدَّ َثَنا محّمد ْبن َعبُدوس َكاِمل َحدَّ َوَقاَل أَُبو َقاِنع يِف ُمْعَجمه َحدَّ
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مزمور  كونه  عليه  يرّد  ومل   [ الّشيطان«  »مزمور  بكر  أيب  بقول  متّسكهم  وأّما 
الّشيطان[)1(، فقال الفقيه احلافظ أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل بن أمحد بن حبيب العامري 
الّشيطان« فقد  بتسمية أيب بكر »مزمور  الّسامع: »من متّسك  البغدادي يف مؤّلفه يف 

أخطأ وأساء الفهم من وجوه، منها:

َثِني أَُبو ُعَمر موىل إِْبرَاِهيم ْبن َطْلَحة َعن زيد ْبن  َثَنا سيف ْبن ُعَمر حدَّ أَُبو اْلَعبَّاس التَّْيِمّي َحدَّ
َفَقاَل: »َما َهَذا  النَِّبي َصوتا  إِْذ سمَع  لَْيَلة يِف سفر  َبْيَناَم نحُن  َقاَل  أسلم َعن صالِح َعن شقران 

َفَذَهبت أنظر َفإِذا ُهَو ُمَعاوَية ْبن رَافع َوَعْمرو ْبن رَِفاَعة ْبن التابوت َيُقوُل:
)َواَل يزاُل حوارّي تلوُح ِعَظامه *** َزَوى اْلَحرَْب َعْنُه أَن ُيَجّن فُيقربا(

ا، َفاَمَت َعْمرو ْبن رَِفاَعة قبل  َفأتيت النَِّبي َفأَْخرَبته َفَقاَل اللَُّهمَّ اركسهام ودعهام إىَِل َنار َجَهنَّم دعًّ
أَن يقدم النَِّبي من الّسفر َوَهِذه الرَِّواَية أزالت اإْلِْشَكال وبينت أَن اْلَوهم َوقع يِف الَحِديث األول 
يِف لَْفَظة َواِحَدة َوِهي َقْوله اْبن الَعايِص وإّنا ُهَو اْبن رَِفاَعة أحد اْلُمَناِفقني وََكَذلَِك ُمَعاوَية ْبن 

رَافع أحد اْلُمَناِفقني َوالله أعلم.
 اللىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، تحقيق أبو عبد الّرحمن صالح بن محّمد بن عويضة، 

ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1417هـ/ 1996م،391-390/1.
قلت: الحديث موضوع ال مرية يف ذلك، وقول السيوطي:« ما قاله ابن الجوزي ال يقتيض الوضع«. 
بدعوى أّن له شاهدا من حديث أحمد يف املسند، والّطرباين يف الكبري، ثّم دعواه إزالة اإلشكال الواقع 
فيهام يف قول الراوي: ابن العايص« وتبنّي أّن املقصود ُهَو اْبن رَِفاَعة أحد اْلُمَناِفقني وََكَذلَِك ُمَعاوَية 
الّنقد. فعن حديث أحمد قال محّققو  أمام  اْلُمَناِفقني، -أقول- كّل ذلك ال يصمد  ْبن رَافع أحد 
بالضعفاء  األرنؤوط وعادل مرشد ومن معهام(: إسناده ضعيف جداً، مسلسل  املسند ) شعيب 
واملجاهيل: يزيد بن أيب زياد ضعيف، كرب فتغري وصار يتلقن، وسليامن مجهول، وأبوهالل الُيعرف. 

وهو يف »مصنف« ابن أيب شيبة 15/-232 233، ومن طريقه أخرجه أبو يعىل )7437(.
وأخرجه البزار يف »مسنده« )3859( عن عّباد بن يعقوب، وأبو يعىل )7436( عن عثامن بن أيب 
شيبة، وابن حّبان يف »املجروحني« 101/3، وابن الجوزي يف »املوضوعات« 28/2 من طريق عيل 
بن املنذر، ثالثتهم عن محّمد بن فضيل، بهذا اإلسناد. وقرن أبو يعىل ب محّمد بن فضيل جريَر 

ابن حازم. ومل يذكر ابُن حبان وابن الجوزي يف إسناده أبا هالل، وال يصّح.
قالوا: ويف الباب عن عبد الله بن عّباس عند الطرباين يف »الكبري« )10970(، ويف إسناده عيىس بن 

سوادة الّنخعي، قال عنه الهيثمي يف »املجمع« 8/ 121: كّذاب«.
 قلت: وما جاء به شاهدا ماّم ذكره ابن قانع يف معجمه إلزالة اإلشكال هو بذاته موضوع، ففي 
سنده أبو العّباس الّتيمّي، وهو شعيب بن إبراهيم أبو العّباس التيمّي أو الّتميمي الكويف، راوية 
كتب سيف بن عمر عنه، قال الذهبي، امليزان، 275/2: فيه جهالة. وقال ابن عدي، الكامل، 7/5: 
ليس بذلك املعروف، ومقدار ما يروي من الحديث واألخبار ليست بالكثرية وفيه بعض الّنكرة 

ألّن يف أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل عىل الّسلف.
وفيه سيف بن عمر، قال الّنسايئ، الضعفاء واملتوكون، ص50 والعقييل، الضعفاء الكبري، 175/2: 
ضعيف. وقال ابن عدي، الكامل، 507/4: سيف بن عمر الضّبي: ضعيف. وسئل ابن معني عن 
بِّّي  سيف فقال: َفلس خري منه. وقال أبو نعيم األصبهاين، الّضعفاء، ص91: سيف بن عمر الضَّ
ء. وقال ابن حّبان، كتاب املجروحني،  اْلُكويِف ُمتَّهم يِف دينه مرمي بالزندقة َساِقط الَحِديث اَل يَشْ

345/1 : اّتهم بالزّندقة، يروي املوضوعات عن األثبات، وكان سيف يضع الحديث.
وفيه: أبو عمر موىل إبراهيم بن طلحة، ال يرد إاّل من طريق سيف، كام يف الّطربي، 247/2 و576/2 
وتاريخ دمشق، 185/70، فال يبعد أن يكون من مختلقات سيف. هو ومن عّدهم من املنافقني.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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متّسكه بقول أيب بكر مع رّد النّبي ملسو هيلع هللا ىلص له عن قوله، وزجره عن منعه لّن، ورجوع 
أيب بكر إىل إشارة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

ومنها: إعراض هذا القائل عن إقراره ملسو هيلع هللا ىلص واستامعه الذي ال احتامل فيه أّنه يقتيض 
، واإلطالق إىل لفظ أيب بكر وتسميته)1( املحتملة املرتّددة بني احتاملني أبعدمها)2(  احِللَّ
الّتحريم لوجب رجوعه عنه،  أّنه اعتقد)4(  )3(. ولو قّدر  الّتحريم ]واألقرب[  إرادة 
الّصديق  أبو بكر حتريم أمر حرضه املصطفى، وأقّر عليه، مع علم  وحمال أن يعتقد 
ريض اهلل عنه أّنه ملسو هيلع هللا ىلص ال ُيِقرُّ عىل اخلطإ، وال املعصية)5(، بل الّصحيح أّنه ُيْفهم من قول 
أيب بكر ما يليق به، وهو أّنه رأى رضب الّدف وإنشاد الّشعر لعبا من مجلة املباح الذي 
النّبوة، واحرتام منصب  الكريم من تعظيم حرضة  باطنه  فيه عبادة، فخيش)6(  ليس 
الّرسالة، وشّدة االحرتام، وغلبة االحتشام، ما محله عىل تنزيه حرضته عليه الّسالم 
عن صورة اّللعب ]والّطرب[ )7(، ورأى أّن االشتغال بالّذكر والعبادة يف ذلك املوطن 

الكريم أوىل، فزجر عنه احرتاما ال حتريام، فرّد عليه ملسو هيلع هللا ىلص إنكاره ألمرين:

أحدمها: أن ال ُيْعَتقد حتريم ما أبيح يف رشعه، توسعة ألّمته، ورفقا هبم، وتفّسحا 
يف بعض األوقات.

ليستجّم  وأّمته  ألهله  الّصدر  وسعة  األخالق،  مكارم  الّشارع  إظهار  والّثاين: 
مّلا  قلوهبم ببعض املباح، فيكون أنشط لم يف الَعْود إىل وظائف العبادات، كام قال 
قال أبو بكر: »أقرآن وشعر؟«)8( وقال له ملسو هيلع هللا ىلص : »ساعة من هذا وساعة من هذا«)9(. 

1( يف ج: والّتسمية.

2( يف ج: أحدهام.

3( ما بني عاقفتني من ج، و يف ب كتب الّناسخ يف هذا املوضع : واألقرب إرادة الِحّل.

4( يف أ: أّنه احتمل اعتقد الّتحريم.

5( كذا يف ج ويف أ: خطإ ومعصية

6( يف ب: فيغىش. ويف أ: فغش.

7( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

الله بن أحمد أبو نعيم )ت 430هـ(، منتخب من كتاب الّشعراء،  8( األصبهاين أحمد بن عبد 

، َعْن أيَِب َصالٍِح، َعِن  تحقيق إبراهيم صالح، ط1، دار البشائر، 1994م، ص43. من طريق اْلَكْلِبيِّ
اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ُقِرَئ ِعْنَد النَِّبيِّ صىل الّله عليه وسلم قرآٌن َوُأْنِشَد شعٌر، َفِقيَل: َيا رَُسوَل اللَِّه، 
أقرآٌن وشعٌر يِف َمْجِلِسَك؟ َقاَل: »َنَعْم«. وابن حجر، املطالب العالية بزوائد املسانيد الّثامنية، ط1، 

دار العاصمة، دار الغيث، الّسعودّية، 1419ه، 24/13 رقم)3104(. 
الفداء )ت 1162هـ(، كشف  أبو  الدمشقي،  الهادي  بن عبد  بن محّمد  العجلوين إسامعيل   )9

العرصية،  املكتبة  ط1،  هنداوي،  بن  أحمد  بن  الحميد  عبد  تحقيق  اإللباس،  ومزيل  الخفاء 
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إاّل كون  ينكر  مل  أّنه  للّتحريم  ليس  الّشيطان«،  »مزمور  قوله:  أّن  يدّل عىل  ومما 
لقال:  الّتحريَم،  الّشيطان«  »مزمور  بقوله:  أراد  كان  ولو  ملسو هيلع هللا ىلص،  النّبّي  بيت  يف  ذلك 
»أمزمور الّشيطان؟« ومل يقّيده، فاإلنكار- واهلل أعلم- إّنام هو كونه وجد ما صورته 
لعب يف يوم العيد الذي هو حمّل العبادة يف بيت النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص الذي هو موطن الّذكر، 
ومهبط الوحي، ولذلك مل جيبه)1( عليه الّسالم بأّنه ليس بحرام لعلمه أّنه مل خيطر له 
الّتحريم، وإّنام قال: »دعهام فإّنه يوم عيد«، أي وقت رسور فسمح)2( به يف موطنه 

ملسو هيلع هللا ىلص بمثل ذلك.

عىل  يعود  »مزمور«،  قوله:  وقال  به،  متّسك  الّدف  حتريم  اّدعى  من  وبعض 
صوت)3( الّدّف ال عىل الغناء.

وحكى ابن بّطال عن املهّلب يعني شارح البخاري: »أّن الذي أنكره أبو بكر إّنام 
الّتطريب باألحلان«)4(. وما  الّتنغيم وإخراج اإلنشاد عن وجهه إىل معنى  هو كثرة 
قاله ال دليل عليه، وحمال أن يعتقد أبو بكر حتريم ما ُفِعَل بحرضته ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينكره كام 

قّدمنا، وقد قّدمنا أيضا أّنه ال يلزم من كّل فعل الّشيطان الّتحريم.

واألحاديث  اآليات  عن  باإلباحة  القائلون  به  أجاب  ممّا  حرضنا  ما  مجلة  فهذه 
واآلثار.

·  ]نقض اعرتاضات أبي العّباس القرطبي:[
وقد تصّدى أبو العّباس القرطبي للجواب عن ذلك، فقال يف اآليات ما معناه: 
القرآن، وأّما األحاديث، فقال:  ابن عّباس وهو ترمجان  فإّنه عن  أّن تفسرينا أوىل، 

اجلواب عنها من ثالثة أوجه:

يرتكون  عليها  اصطلحوا  طرق  األحاديث  علل  يف  لم  املحّدثني  أّن  األّول: 
مل  األصويل،  الّتحقيق  حمّل  عىل  الّطرق  تلك  ُعرضت  وإذا  أجلها،  من  األحاديث 

.497/1 1420هـ/2000م، 
1( يف أ: مل يجب.

2( يف أ: يسمح.

3( يف ب: رضب الّدّف.

4( رشح صحيح البخارى، 550/2.
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تكن تلك الّطرق موجبة للرّتك مطلقا، وإّنام تكون موجبة عندما يعارضها)1( ممّا هو 
سليم من تلك العلل، فيكون الّسليم أوىل، وأّما مع عدم املعارض فإّن تلك الّطرق 
للّراوي  اجلهالة  يقولون:  أهّنم  ذلك  وبيان  الّصدق،  ظّن  غلبة  يف  قادحة  تكون  ال 
موجبة للرّتك، ويعنون باملجهول ما ال يروي عنه إاّل واحد وإن كان ذلك املروي 
خرج  فأكثر  راويان  عنه  َرَوى  فإن  وغريها،  عدالة  من  واحلال  العني  معروف  عنه 
عن اجلهالة إىل الّشهرة يف اصطالحهم، والّتحقيق خالف ذلك، فمتى ُعرفت عدالة 
ه، سواء روى عنه واحد أو أكثر، وعىل هذا كان احلال يف الّصّف  ُقبِل َخرَبُ الّرجل 
املصطلحون،  وتواضع  املحّدثون،   )2( تنطَّع  أْن  إىل  وتابعيهم  الّصحابة  من  األّول 
فقولم يف كيسان)3(: »جمهول« مع أّنه معلوم احلال غري مقبول، وإّنام املجهول عىل 
الذي ال  الّتحقيق مثل قولك: »شيخ، ورجل، وال يعرف عينه، وال اسمه«، فهذا 

خُيتلف يف تركه جلواز أن يكون كّذابا.

ومن هذا النّوع أيضا قولم: »منقطع، أو مرسل«، فإّن هذا ال يمكن أن يكون عّلة 
معتربة إذا كان املرِسُل ال يروي إاّل عن الّثقات فإّن روايته عنه تعديل له، فإن)4( علمنا 
الّسلف  فاملسكوت عنه عدل، وعىل هذا درج  إاّل عن عدل،  يروي  أّنه ال  من حاله 

حّتى قال حمّمد بن جرير الّطربي: »إنكار املرسل بدعة حدثت بعد املائتني«)5(.

ث  فأّما إذا عارضه مسند)6( عدل كان أوىل منه باالّتفاق، أّما إذا كان املرِسل حيدِّ
عن الّثقات وغريهم، مل ُيْقَبل ُمرَسله، وال ينبغي أن خُيتلف فيه، وعىل هذا فال ُيْلَتفُت 
إىل قولم يف حديث البخاري: »إّنه منقطع«، ألّن البخاري ال يعّلق يف كتابه إاّل ما 
كان يف نفسه مسندا صحيحا، لكنّه مل يسنده ليفّرق بني ما كان عىل رشطه يف أصل 

كتابه)7(، وبني ما ليس كذلك.

1( يف ب وج: موجبة عند تعرّضها.

2( يف أ: ايل تنقطع. ويف ج: إىل أن تنقطع.

3( هو كيسان موىل معاوية.

4( يف ب وج: فإنا.

5( الّزركش بدر الّدين محّمد بن عبد الله بن بهادر الّشافعي أبو عبد الله )ت 794هـ(، الّنكت 

عىل مقّدمة ابن الّصالح، تحقيق زين العابدين بن محّمد بال فريج، ط1، أضواء الّسلف، الرياض، 
1419هـ/ 1998م، 492/1.

6( يف ج: سند.

7( يف ب: عىل أصله يف رشط رشطه يف أصل كتابه.
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ومن ذلك قولم: »فالن ضعيف«، وال يبّينون وجه الّضعف، فهو جرح مطلق، 
وفيه خالف وتفصيل ذكرناه يف األصول، واألوىل أن ال ُيْقَبل من متأّخري املحّدثني، 

ألهّنم جَيَْرحون بام ال يكون جرحا.

ومن ذلك قولم: »فالن سيئ احلفظ، أو ليس باحلافظ«، فال يكون)1( هذا َجْرحا 
مطلقا بل ُينَْظُر إىل حال امُلَحّدث واحلديث، فإن كان احلديث من األحاديث القصار 
التي تنضبط لكّل أحد، ُقبِل حديُثه إاّل أن يكون خمتّل الّذهن واحلفظ، فهذا ال حيّل 

أن ُيْروى عنه، وال ُيعّد من املحّدثني.

وأّما إن كان احلديث من األحاديث الّطوال، فإن كان ذلك املحّدث ممّن َيكُتُب 
احلفظ،  من  أثبت  الكتابة  فإّن  فيه،  قادحا  حفظه  سوء  يكون  فال  وَيضبُطه،  حديَثه 
َن أّنه نقله من حفظه، فإن تبنّي أّنه كان ال يكُتُب  فينبغي أن ال يرّد حديُثه إاّل أن ُيَتَيقَّ
حديَثه، فيعترب حديُثه من رواية غريه، فإن ُوِجَد غرُيه )2( قد رواه عىل نحو ما رواه، 

ُقبَِل، وإن خالفه احلّفاظ ترك.

وُينَْظر أيضا هل روى عنه)3( أئّمة حّفاظ أو حّسنوا حديثه أو ال ؟ فإن كان األّوُل 
َقبِْلنَاُه، وحديث الفرج بن فضالة من هذا القبيل، فإّنه قد روى عنه وكيع بن اجلّراح 
وغريه من األئّمة، وقال الرّتمذي إّنه حسن، فدّل عىل أّنه ُيْعَمُل بحديثه وال ُيرتك، 
وقد ُذِكر معنى حديثه من طرق أخر ذكرها الرّتمذي، فصّح اعتباره، فوجب قبوله.

يف  خمّرجة  وغريهم،  املصنّفني  عند  مشهورة  األحاديث  هذه  أّن  الّثاين:  الوجه 
كتبهم، حمَتّج هبا عند العلامء، متداولة بينهم، فكّل َمن منع الغناء استدّل هبا، وأسند 
منَعه إليها، وهم العدد الكثري، واجلّم الغفري، حّتى صارت من الّشهرة ال حُيتاج إىل 
ذكر سندها لشهرهتا، ومعرفة النّاس هبا، فلو كانت تلك العلل موجبًة الرّتَك لتلك 
األحاديث)4(، ملا جاز لم، وملا استجازوه )5( يف دينهم، فإّنه كان يكون منهم اقتباس 
وحمال  عنهم  بعيد  ذلك  وكّل  بدليل،  ليس  بام  واستدالال  أصل،  غري  من  احلكم 

عليهم، ملا نعرفه من حالم. 

1( يف أ: ال يكون.

2( يف أ: فيعترب حديُثه من راويه فإن وجد غريه.

3( يف أ: هل روي عن أمّئة حّفاظ.

4( يف أ: موجبة الّتك لألحاديث. ويف ب وج: موجبًة للّتك لتلك األحاديث.

5( يف أ: استخاروه.
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لكوهنا  الرّشعّية  بالقواعد  املتون  معضودة  األحاديث  تلك  أّن  الّثالث:  الوجه 
كان  وما  والّسخفاء،  بالفّجار  والّتشبيه)1(  الّسفهاء  أحوال  يف  اخلوض  عن  زاجرة 
فيه تشبيه وخوض فهو حرام شهدت]األدّلة[)2( به، قال ملسو هيلع هللا ىلص : »إذا سمعتم احلديث 
تعرفه قلوُبكم وتلنُي له أشعاُرُكم وأْبشاُركم، وتَرْون أّنه منكم قريب، فأنا أْواَلكم به، 
وإذا سمعتم احلديَث تقَشِعرُّ منه جلوُدكم، وتتغرّي له قلوُبكم وأشعاُركم، وترون أّنه 
منكم بعيد، فأنا أبعُدكم منه)3(«. رواه البّزار يف مسنده بإسناد صحيح إىل أيب محيد)4(. 
ْثُتم عنّي بحديث  وروى الّدارقطني نحوه من حديث أيب هريرة أّنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا ُحدِّ

تنكرونه فكّذبوه، فأنا أقول ما ُيْعَرُف وال ُينَْكر، وال أقول ما ينكر وال يعرف«)5(.
وهذا أيضا صحيح عىل ما قاله عبد احلّق)6(.)7(

العلامء  قلوب  تعرفه  وأهله،  الغناء  ذّم  من  األحاديث  تلك  عليه  اشتملت  وما 
ومرشوعّيته  إباحَته  ظن  ممّن  وتنفر  وأبشارهم،  أشعارهم  لذلك  وتلني  الفضالء، 
قلوهُبم، وتنكره عقولم، فتؤول تلك األحاديث إىل ما يشهد به هذا احلديث. انتهى 

كالم أيب العّباس القرطبي)8(.

ابن  تأويل  إّن  يقول أحد  قاله يف تفسري اآليات فظاهر اجلواب، وال  ما  وأّما)9( 

1( يف ب وج: والنسبة.

2( ما بني عاقفتني سقط من ب و ج.

3( يف ب: به.

»َوَهَذا  وقال:  املدين،  الّساعدي  حميد  أيب  عن  رقم)3718(  الّزّخار(،  )البحر  البّزار  مسند   )4

اْلَحِديُث اَل َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن رَُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َوْجٍه أَْحَسَن ِمْن َهَذا اْلَوْجِه،، وأحمد، املسند، 
والبّزار،  أحمد  رواه  وقال:   ،150  149-/1 الزوائد«  »مجمع  يف  الهيثمي  وأورده  رقم)16058(، 
ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن حّبان، الّصحيح، كتاب العلم، باب ِذْكُر اإْلِْخَباِر َعامَّ ُيْسَتَحبُّ 
اْلِعْلِم ُثمَّ ااِلْقِتَفاُء َوالتَّْسِليُم، رقم)63(، قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح  لِْلَمْرِء َكرْثَُة َساَمِع 

عىل رشط مسلم.
5( الّسنن، كتاب عمر ريض الله عنه إىل أيب موىس األشعري، 371/5 رقم)4474( و)4475( من 

طريقي الفضل بن سهل وعيّل بن املدينّي، عن يحيى بن آدم، عن ابن أيب ذئب،عن املقربي، عن 
ُقوا  ْثُتْم َعنِّي ِبَحِديٍث َتْعرُِفوَنُه َواَل ُتْنِكُروَنُه َفَصدِّ أبيه، عن أيب هريرة، َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إَِذا ُحدِّ

ُبوا ِبِه َفإيِنِّ أَُقوُل َما ُيْعرَُف َواَل ُيْنَكُر، َواَل أَُقوُل َما ُيْنَكُر َواَل ُيْعرَُف«. ِبِه، َوَما ُتْنِكُروَنُه َفَكذِّ
6( يف ب وج: عبد الجواد.

7( األحكام الوسطى، 103/1. وذكر أّن الحديث »إن مل تكن فيه علة كان سكويت عنه دلياًل عىل 

صّحته«. مقدمة الكتاب، ص66.
8( كشف القناع، ص 27-28 و35 – 40. يف هذا املوضع كتب ناسخ ب: وفيه نظر وقال ال يخفى.

9( يف ب: فأّما.
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يتبنّي)1(  عّباس وتفسريه أرجح من تفسري عيّل وتأويله، وهذه أمور اجتهادية، فال 
ابن عّباس كان يستفيد من  إّن  ثّم  )2( باالستدالل،  بالّرجال وإّنام يرّجح  احلّق فيها 
اآلخر)3(،  العرش  يف  شاركهم  ولقد  العلم  أعشار  تسعة  أعطي  إّنه  عنه  وقال  عيّل، 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : إّن ابن عّباس ترمجان«، املرتجم: املفّس)4(، وليس يف ذلك نفي احلكم 
عن غريه وإاّل لكان الّصحابة ما خيالفونه بعد سامع ذلك، ولكانوا يسألونه عنه. ثّم 
]قد[ )5( قّدمنا عنه الكالم عىل اآليات، واملنقول عن ابن عّباس يف ذلك الرّتجيح، 

وإّنام نسب إليه ذلك يف آية واحدة وخالفه عيّل فيها وغريه، وبّينا ذلك.

وأّما األحاديث فاجلواب عاّم قاله جممال ومفّصال:

أّما جممال: فاعلم أّن قوله يف الوجه األّول:

وال  املنازع،  به  يرتّد  ال  فكالم  آخره«،  إىل  العلل  يف  اصطلحوا  املحدثني  »أّن 
واعتنوا  به)6(،  احتفلوا  له،  تعاىل  اهلل  أّهلهم  قوًما  علم  لكل  فإّن  اخلصم،  به  يندفع 
به، وحّرروه، وهّذبوه، واْسَتْقَرْوا )7( عوارضه، وتتّبعوا أحواله، فصار كالمهم فيه 
هو املعترب، وعليه املعّول، وقد تلقى األئّمة من الفقهاء واحلّفاظ وغرُيهم كالَم أهِل 
ما  عىل  واعتمدوا  النّحاة  أقوال  فتلّقوا  عليه)9(،  واعتمدوا  بالَقبول،  علٍم   )8(] ]كلِّ
حّرروه ورّجحوه ورّدوه، وكذلك اعتمدوا يف األصول والّلغة والكالم عىل أهله، 

1( يف أ: تزن.

2( يف أ: ترجح. ويف ب: يرىجح.

البلخي  القاسم األزدي  أبو  الرب، االستيعاب، 3/ 1104، ويف سنده جويرب بن سعيد  ابن عبد   )3

املفرّس، صاحب الّضحاك. قال ابن معني: ليس بشئ. وقال الجوزجاين: ال يشتغل به. وقال الّنسايئ 
والّدارقطني وغريهام: متوك الحديث. ميزان االعتدال، 427/1.

4( أبو نعيم األصبهاين أحمد بن عبد الله بن أحمد )ت 430هـ(، حلية األولياء وطبقات األصفياء، 

دار الكتب العلمّية، بريوت، 1409ه،316/1 عن ابن عّباس مرفوعا إىل الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ِنْعَم 
ُتْرُجاَمُن اْلُقرْآِن أَْنَت«. وابن أيب شيبة، املصّنف، كتاب الفضائل، باب ما ذكر يف ابن عّباس ريض 
الله عنه، رقم )32220(، واملستدرك عىل الّصحيحني، كتاب معرفة الّصحابة، باب ِذْكُر َعْبِد اللَِّه 
الّشيخني،  وقال: صحيح عىل رشط   )6291( رقم  َعْنُهاَم  اللَُّه  ريَِضَ  ِلِب  اْلُمطَّ َعْبِد  ْبِن  َعبَّاِس  ْبِن 
ووافقه الّذهبي يف الّتلخيص. ولفظه: »َنَعْم ُتْرُجاَمُن اْلُقرْآِن اْبُن َعبَّاٍس«. وهو عندهام موقوف 

عىل ابن مسعود ريض الله عنه.
5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( يف ب : اختلفوا به. ويف ج: اختلفوا فيام اعتنوا.

7( من االستقراء هو الّتتبع.

8( ما بني عاقفتني سقط من ب.

9( يف أ: واعتمدوا عليهم.
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يثبته أهل  ووقع يف كالم رؤوس)1( املجتهدين يف أحاديث قالوا: »هذا احلديث ال 
احلديث«، وأمثال ذلك ولكّل علم)2( رجال، ]وملحّمد بن حيدرة)3([)4(:

]من البسيط الّتام[

به يعـــّن  مل  بأمر  تعنّى  من  *يا  * بارهيا* القوس  ووّل  العناء  خّل 
*تروي األحاديث عن كّل مساحمة * ُمعانيـها* بَمعانيها  ويعتني 

فاألئّمة احلّفاظ مثل أمحد بن حنبل، وعيّل بن املديني، وحييى بن معني، وشعبة بن 
احلّجاج، والبخاري، ومسلم، والرّتمذي، وأيب داود، والنّسائي، وابن ماجه، وابن 
حّبان، وابن خزيمة، وغريهم من األئمة واحلّفاظ، إذا قالوا: »هذا حديث صحيح«، 
ُسمع منهم، و»هذا ضعيف«، توّقف يف العمل به، وُيْرَجع إليهم يف العلل كام يرجع 
العامّي إىل َقْول)5( املفتي، وجيب عليه العمل بام أفتاه من غري أن يذكر له دليله، مع 
جواز اخلطإ عىل ذلك املفتي، وأمثال ذلك. فاملعتمد يف العلل والّتصحيح عىل أهله 

املعتنني به.

فهذا من حيث اإلمجال.

عنه  يروي  ال  ما  به  يعنون  »أهّنم  املجهول:  يف  فقوله  الّتفصيل  حيث  من  وأّما 
القوم اجلهالة عىل ما قاله، وإّنام هذا قسم من اجلهالة، وال  إالّ واحد«. مل يقرص)6( 
يطلقون هذا عىل َمْن هو معروف العني والعدالة، وإّنام ُيطلق عىل َمْن هو معروف 
َهل عدالُته، فرواية الواحِد عنْه ال ُتِْرُجُه عن اجلهالة، وروايُة االثنني وإن  العنْي وُتْ

1( كتبت يف أ وب: روس.

2( يف أ: عمل.

3( ما بني عاقفتني سقط من ب. وهو موضع بياض يف ج.

ز بن أحمد بن مفّوز املعافري الّشاطبي. ولد يف عام موت  4( أبو بكر محّمد بن حيدرة بن ُمَفوَّ

أيب عمر ابن عبد الرّب سنة ثالث وستني وأربع مئة، وأجاز له الّشيخ أبو عمر بن الحذاء، والقايض 
أبو الوليد الباجي، وسمع من عّمه طاهر بن مفّوز، وأيب عيّل الجّياين، فأكرث، وخلف شيخه أبا 
عيّل يف حلقته، وله رّد عىل ابن حزم، وكان حافظا للحديث، وعلله، عاملا بالّرجال، متقنا أديبا 
شاعرا، فصيحا نبيال، أسمع الّناس بقرطبة، وفاجئه املوت قبل أوان الّرواية، وعاش نيفا وأربعني 

سنة. تويف سنة 505ه. سري أعالم الّنبالء، 421/19.
5( يف أ: أقوال.

6( يف ب وج : مل يقرصوا القوم.
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كانت ُتِْرُجُه إاّل أّنه ال يثبت بذلك عداَلته عىل ما قاله اخلطيب أبو بكر بن ثابت)1(، 
وهو الّظاهر املّتجه، فإّن مطلق الّرواية ال داللة ]لا[)2( عىل الّتعديل، وقد)3( روى 
من  قال[)4(  َمن  كّل   [ نعم  واملرتوكني،  الّضعفاء  عن  واحلّفاظ  العلامء  من  األئّمة 
]العلامء[ )5( احلّفاظ: »إيّن ال أروي إاّل عن ثقة«، فهذا قريب مع أّنه أيضا فيه نظر، 
َيْعتّد هو بام فيه من جرح، وال يعتّده  إذ حيتمل الّذهول أو خيفى اجلرح عنه، أو ال 
جرحا، فإّن النّاس تتلف آراؤهم يف أسبابه، وقد وّثق الّشافعي ]وغريه[)6( مجاعة 
من  فالبّد  وّثقوه،  َمن  بعض  تضعيف  عىل  احلّفاظ  كّل  أو  واجلامهري  به،  ورّصحوا 
معرفة حال ذلك الّشخص والّتعديل له، وسنذكر اخلالف فيه، فقوله يف كيسان: »ال 
يلتفت إىل ما قالوه فيه«، هو كام قال، لكن ليس من الوجه الذي ذكره، فإّنه روى عنه 
حمّمد بن املهاجر وغريه، ووّثقه ابن حّبان)7(، وكذا حمّمد بن املهاجر ثقة)8(، روى له 
البخاري يف األدب)9(، واحتّج به الباقون، لكن مل خيرج أحد من األئّمة هذا احلديث 
من هذا الّطريق، وال حكم بصّحته وال حّسنه َمْن ُيعتمد] عليه[)10(. وال يكفي كون 
سنده جّيدا، فقد يصّح الّسند وال يصّح احلديث لعّلة، فالبّد ممّن حيكم بصّحته أو 

بحسنه ممّن يعتمد عليه.

ثّم إّن قوله يف هذا احلديث: »هنى عن تسع«، ال َيْلَزُم ِمَن النّْهي الّتحريم، وحُيَْمل 
ن به ُمنَْكٌر-واهلل أعلم- .  عىل الَكَراَهِة ملعارضة األدّلة التي ذكرناها أو الغناء املقرَتِ

الّرواية،  الكفاية يف علم  أبو بكر )ت 463هـ(،  ثابت  البغدادي أحمد بن عيل بن  الخطيب   )1

تحقيق أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي املدين، املكتبة العلمّية، املدينة املنورة، ص88.
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف أ: فقد.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من ب.

7( الثقات، 340/5.

8( الثقات،7/ 415 .

9( األدب املفرد، ص220 رقم)629( وص284 رقم) 814(.

10( زيادة من ج، وقال عبد الحّق اإلشبييل:« وذكر من طريق قاسم بن أصبغ عن كيسان موىل 

معاوية عن معاوية أن رسول الله - ملسو هيلع هللا ىلص - نهى عن تسع فذكر فيهن الغناء والنوح. وكيسان 
مجهول ال أعلم روى عنه إاّل محّمد بن مهاجر. األحكام الوسطى، 243/4. 

وقد ذكرنا يف تخريجه أّن شعيب األرنؤوط قال: »ومحّمد بن مهاجر تويف سنة 170هـ، وال ميكن 
أن يكون قد أدرك كيسان موىل معاوية«. فصار يف الّسند انقطاع بني ابن املهاجر وكيسان مع 

جهالة كيسان.
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ليس  أّنه  وغريه  الّشافعي  إليه)1(  ذهب  ما  فيه  فاحلّق  املرسل  يف  ذكره  ما  وأّما 
يف  احلّجاج  بن  مسلم  اّدعى  وقد  األصول،  كتب  يف  مقّرر  فيه  والبحث  بحّجة)2(، 

صدر كتابه أّنه: »ليس بحّجة يف قولنا وقول أهل العلم باألخبار«)3(. 

1( يف أ: ذكره.

2( الّظاهر أّن هذا هو الّشائع عن الّشافعي حّتى قال ابن عبد الرب راّدا زعم ابن جرير الّطربي: 

رَبِيُّ أَنَّ التَّاِبِعنَي ِبأرَْسِِهْم أَْجَمُعوا َعىَل قبول املرسل ومل يأِت َعْنُهْم إِْنَكارُُه َواَل َعْن أََحِد  »َوزََعَم الطَّ
اْلُمرَْسِل«.  َقُبوِل  ِمْن  أََب  َمْن  ُل  أَوَّ الّشافعي  أَنَّ  َيْعِني  َكأَنَُّه   . اْلاِمَئَتنْيِ إىَِل رَأِْس  َبْعَدُهْم  اأْلمَِئَِّة  من 
كباِر   ِ مراسيل  قبوُل  وهو  تفصيل:  الّشافعي  عند  املرسل  مسألة  يف  أّن  والحال   .4/1 الّتمهيد، 
التابعني برشوط، دون صغارِهم، ذكر ذلك يف أواخر باِب )خرب الواحد( حيث قال له قائل: فهل 

تقوم بالحديِث املنقطع حّجة عىل َمن َعِلَمه؟ وهل يختلف املنقطُع أو هو وغريُه سواٌء؟ 
من   - - ملسو هيلع هللا ىلص  الله   ِ رسول  أصحاَب  شاَهَد  فمن  مختِلٌف،  املنقطع  له:  »فقلُت  الّشافعي:  قال 
ث حديًثا منقطًعا عن النبيِّ - ملسو هيلع هللا ىلص - اعُترِب عليه بأموٍر منها: أن ُينَظَر إىل ما أرسل  الّتابعني فحدَّ
من الحديث، فإن رَشَِكه فيه الحّفاُظ املأمونون فأسندوه إىل رسول ِ الله - ملسو هيلع هللا ىلص - مبثل معنى ما 
َرَوى، كانت هذه داللًة عىل صّحِة َمن ُقبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإِرسال حديٍث مل َيرْشَْكه فيه 
من ُيسِنُده ُقبل ما ينفرد به من ذلك، ويعترب عليه بأن ُينَظر: هل يوافقه ُمرَسُل غريه مّمن ُقِبَل 
العلُم عنه من غرِي رجاله الذين ُقبل عنهم؟ فإن ُوِجَد ذلك كانت ِداللًة ُتقوِّي له ُمرَسَله، وهي 
أضعُف من األوىل، وإن مل يوَجد ذلك ُنظر إىل بعض ما ُيرَوى عن بعِض أصحاِب النبي - ملسو هيلع هللا ىلص 
- قوالً له يوافُقه، فإن وجده يواِفُق ما رِوي عن الّنبي - ملسو هيلع هللا ىلص -، كانت يف هذه داللة عىل أّنه مل 

. يأخذ مرَسَله إاّل عن أصل يصحُّ
قال الّشافعي: وكذلك إن ُوِجَد َعوامٌّ من أهل العلم ُيْفُتوَن مبثل معنى ما روي عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص-، 
ثم نعترب عليه بأن يكوَن إذا َسّمى َمن َروى عنهم مل ُيسمِّ مجهوال وال مرغوًبا عن الرواية عنه، 
اظ يف  فُيستدل بذلك عىل صّحِته فيام يروى عنه. قال الّشافعي: ويكون إذا رَشك أحًدا من الُحفَّ
حديٍث مل يخالفه، فإن خالفه ُوجَد حديُثه أنقَص، كانت يف هذه دالئُل عىل صّحِة مخرج حديِثه. 
ومتى خالف ما وصفُت أرضَّ بحديثه، حتى ال يسَع أحًدا منهم قبوُل ُمرَسِله. قال: وإذا ُوِجدت 
الحّجة  أن  نزعم  أن  نستطيع  وال  مرسَله،  نقبل  أن  أحببنا  وصفُت،  مبا  حديثه  بصّحِة  الدالئُل 
تثبت به ثبوَتها باملتَّصل، وذلك أّن معنى املنقطع ُمغيٌَّب يحتمل أن يكون ُحِمَل عّمن ُيرَغُب 
ي، وأّن بعَض املنقطعاِت وإن وافقه مرَسل مثلِه، فقد يحتمل أن يكون  عن الّرواية عنه إذا ُسمِّ
ي مل ُيقَبل، وأن قوَل بعض أصحاب الّنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - إذا قال  مخرُجهام واحًدا من حيث لو ُسمِّ
برأيه أو وافقه، مل يدّل عىل صّحِة مخرج الحديِث داللًة قويًة إذا ُنظر فيها، وميكُن أن يكون إّنا 
غلَط به حني سمع قوَل بعض أصحاب الّنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - يوافقه، ويحتمل مثُل هذا فيمن يوافقه 
من بعض الفقهاء«. قال الّشافعي: »فأما َمْن بعد كباِر التابعني الذين كرُثت مشاهدُتهم لبعض ِ 
أصحاِب الّنبي - ملسو هيلع هللا ىلص، فال أعلم منهم واحًدا ُيْقَبُل ُمرَسُله، ألموٍر: أحدها: أنهم أشدُّ تجوزًا فيَمن 
يروون عنه، واآلخر: أّنهم يوجد عليهم الداللُة فيام أرسلوا بضعِف مخرجه، واآلخر: كرثة اإلِحالة 

م وضعِف من ُيْقَبُل عنه«. يف األخبار، وإذا كرُثت اإلِحالة يف األخباِر كان أمَكَن للتوهُّ
ثّم قال الّشافعي بعد ذلك بكالم: »ومن نظر يف العلم بخربٍة وقلِة غفلة، استوحَش من ُمرَسل 
الّتابعني  كباِر  بني  فرقَت  فلم  القائل:  له  قال  فيها.  بدالئَل ظاهرٍة  التابعني،  كباِر  دوَن  َمن  كلِّ 
واملتقّدمني الذين شاهدوا أصحاَب رسول الله - ملسو هيلع هللا ىلص -، وبني من شاهد بعَضهم دوَن بعض؟ قال 
الّشافعي - رحمه الله -: فقلت: لُِبعِد إحالِة َمن مل يشاهد أكرَثهم. قال: فلم ال تقبُل املرَسَل منهم 
ومن كلِّ ثقٍة دونهم؟ فقلت: ملا وصفُت«. الّشافعي محّمد بن إدريس املطلبي القريش امليّك أبو 
القاهرة،  الّتاث،  دار  الرّسالة، تحقيق أحمد محّمد شاكر، ط2، مكتبة  الله )ت 204هـ(،  عبد 

1399ه/1979م، ص-461 467. 
الّنيسابورّي )ت 261هـ(، املسند الصحيح املخترص  القشريي  أبو الحسن  3( مسلم بن الحجاج 
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وحكى احلافظ ] أبو عمر ابن عبد الرّب عن مجاعة ]أصحاب[)1( احلديث أّنه ليس 
بحّجة)2([)3(.

وقال احلافظ أبو عمرو ابن الّصالح إّن »الذي استقّر عليه آراء مجاهري احلّفاظ 
للحديث ونّقاد األثر وتداولوه يف تصانيفهم أّنه ليس بحّجة«)4(.

وقوله: »إن رواية الّراوي عنه تعديل له«، هذا الذي قاله، هو الذي اّدعى اإلمام 
فخر الّدين ابن اخلطيب)5( أّنه احلّق إذا كان قد رّصح بذلك أو عرف من حاله أّنه 
ال يروي إاّل عن الّثقات)6(، والذي قاله غريه أّنه ليس تعديال، واّدعى ابن الّصالح 
ثّم احتامالت  فإّن  يظهر  الذي  املحّدثني وغريهم عليه)7(، وهو  العلامء من  أكثر  أن 
كثرية، وإذا كان اخلالف يف ما لو عّدله ومل يذكر سبب الّتعديل كان إذا مل يصدر منه 

تعديل)8( ضعيفا مرجوحا.

اّتصاله  تسليم  تقدير  عىل  عنه  واجلواب  فيه  البحث  قّدمنا  البخاري  عّلقه  وما 
وصّحته)9(.

بنقل العدل عن العدل إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، تحقيق محّمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التاث 
املقّدمة، ص29. بريوت،]دت[،  العريب، 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( التمهيد، 1/-5 6.

3( ما بني عاقفتني سقط من ج.

4( ابن الّصالح عثامن بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الّدين املعروف بابن الّصالح )ت 643هـ(، 

معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف مبقدمة ابن الصالح، تحقيق عبد الّلطيف الهميم وماهر 
ياسني الفحل، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1423هـ / 2002م، 130.

5( الَفْخر الرَّاِزي محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الّدين 

املعقول واملنقول  أوحد زمانه يف  املفرّس.  اإلمام  - 1210 م(:   1150 / - 606 هـ  الرازّي )544 
وعلوم األوائل. وهو قريش الّنسب. أصله من طربستان، ومولده يف الّري وإليها نسبته، ويقال له 
)ابن خطيب الرّي( رحل إىل خوارزم وما وراء الّنهر وخراسان، وتويّف يف هراة. أقبل الّناس عىل 
كتبه يف حياته يتدارسونها. وكان يحسن الفارسّية. من تصانيفه )مفاتيح الغيب( يف تفسري القرآن 
الكريم، و)لوامع البّينات يف رشح أسامء الله تعاىل والّصفات( و)معامل أصول الّدين( و)محصل 
أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلامء والحكامء واملتكلمني، وغريها كثري. األعالم، 312/6 - 313
الرسالة، 1418هـ  العلواين، ط3، مؤسسة  6( املحصول يف علم األصول، تحقيق طه جابر فياض 

/1997م، 411/4. وعبارته: »أن يروي عنه خربا، واختلفوا يف كونه تعديال والحّق أّنه إن عرف من 
عادته أو برصيح قوله أّنه ال يستجيز الّرواية إاّل عن عدل كانت الّرواية تعديال وإاّل فال«.

7( املقدمة، ص 225.

8( يف ب وج: تعليل.

9( يف ب: تسليم صّحة اّتصاله.
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يقدح  ال  ذلك  وأّن  الّضعف،  يبّينوا  ومل  ضعيف  فالن  يقولون  »إهّنم  وقوله: 
ومسلم  والبخاري  الّشافعي  ومذهب  مذاهب،  فيها  مسألة  فهذه  املتأّخرين«،  من 
وغريهم عىل ما نقله اخلطيب البغدادي أّنه البّد من الّتبيني، وذهب القايض أبو بكر 
وغريه إىل أّنه ال جيب، ألّنه إن كان غري بصري هبذا الشأن مل يصّح منه ومل يعترب قوله، 

وإن كان بصريا فال معنى للّسؤال)1(.

وقال)2( اإلمام فخر الّدين إّن احلّق الّتفصيل فيه ]ألّنه[)3( إن كان عاملا بأسباب 
اجلرح والّتعديل اكتفينا منه بذلك وإالّ فالبّد من البيان)4(، وباجلملة فإّنا وإن قلنا 
إّنه ال يقبل إاّل مفّسا فمعناه أّنا ال نثبت اجلرح للمجروح ولكنّا نتوّقف يف احلكم 

بحديثه.

النّاس  إّن  يقول:  أن  »لقائل  فقال:  الّصالح ذلك سؤاال وجوابا  ابن  أورد  وقد 
اجلرح  يف  لألئّمة  املصنّفة  الكتب  عىل  حديثهم  ورّد  الّرواة  جرح  يف  يعتمدون  إّنام 
والّتعديل، وقّلام يتعّرضون فيها لبيان الّسبب، بل يقترصون عىل: »فالن ضعيف«، 
»وفالن ليس بيشء«، »وهذا حديث غري ثابت« ونحو ذلك، فاشرتاط بيان الّسبب 
ُيْفيِض)5( إىل تعطيل)6( ذلك وسّد باب اجلرح يف األغلب األكثر، قال: واجلواب عن 
هذا أنا نتوّقف يف قبوِل َحديِث)7( َمْن قالوا فيه مثَل ذلك، فإّن ذلك يوقع)8( عندنا 
َقبِْلنا  فيهم ريبًة قوّيًة يوجب مثُلها الّتوّقَف، ثّم َمن ُبحث عنه وزالت عنه الّريبة)9( 
حديَثه كاّلذي)10( احتّج هبم أهل الّصحيح مّمن مّسهم مثُل ذلك، فافهم ذلك، فإّنه 

تلخيص حسن)11(«.)12(

1( الكفاية، ص 108 و107، والّلفظ للّرازي يف املحصول، 410/4.

2( يف ب: فقال.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( املحصول، 411/4.

5( يف ب: مفىض.

6( يف ج: تعليل.

7( يف أ: يف حديث يف قبول حديث.

8( يف أ: مل يوقع.

9( يف أ: وزالت الّريبة عنه.

10( يف املقّدمة: الذين.

11( يف املقّدمة: َفإِنَُّه َمْخَلٌص َحَسٌن.

12( مقدمة ابن الّصالح، ص 219.
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الذي  الّتفصيل  وذكر  ونحوه«،  احلفظ  سّيئ  فالن  يقولون  »أهّنم  قوله:  وأّما 
فذكر  الّدين،  اإلمام فخر  قاله   )1( ]وبعضه[  ببعضه،  القرطبي  تفّرد  قّدمناه، فكالم 
أّنه إذا كان »خمتّل الطبع جّدا، غري قادر عىل احلفظ أصال، ال يقبل حديثه البّتة. وإن 
كان يقدر عىل ضبط قصار احلديث دون طوالا فهذا يقبل منه ما عرف كونه قادرا 
عىل ضبطه، أّما إذا كان الّسهو غالبا عليه مل يقبل منه، وإذا استوى الّذكر والنّسيان مل 

يرتّجح أّنه ممّا سها فيه)2(.

العلامء  قاله  ما  واملعروف  لغريمها،  أره  فلم  به  تفّردا  لعّلهام  قااله  الذي  وهذا 
إىل  الّتهمة  تطّرقت  احلفظ  سيئ  كان  إذا  فإّنه  الّتوّقف،  يوجب  ذلك  أّن  واحلفاظ 
ُفنا يف قبوله أسهل من إثبات احلكم  احلديث)3( فال نوجب)4( به حكام رشعّيا، فتوقُّ

به، وجعله حديَث الَفَرِج)5( من هذا عجيب من وجهني:

أحدمها: أّنه حديث طويل.

الّثاين: أّن الفرج ضّعف من أجل هذا احلديث حّتى قال الّدارقطني: »ال ُيْكَتُب 
من حديثه هذا احلديث«، وقال يف غريه أن كتابته قريبة)6(.

الوجه الّثاين: أّن الَفَرَج ضّعف بغري احلفظ -كام قّدمناه-، فقد روى اخلطيب يف 
تارخيه بسنده إىل مسلم بن احلّجاج إّنه قال: »الفرج منكر احلديث«)7(.

فهذا الكالم عىل الوجه األّول من األجوبة.

وأّما الوجه الّثاين: فقوله: »إّن تلك األحاديث خمرجة يف كتب العلامء إىل آخره«، 
فكالم عجيب جّدا، وكيف جيعل األحكام الرّشعية تابعة الحتجاج املحتّج، فحيث 
احتّج جعلناه حكام؟ وإّنام األحكام تّتبع األدّلة، ولو سلكنا ذلك ألّدى)8( إىل مفاسد 

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( املحصول، 4/-413 414.

3( يف ب: تطرّقت إليه الّتهمة إىل الحديث.

4( يف أ: يوجب.

5( يعني: الفرج بن فضالة.

6( تاريخ بغداد، ت بشار، 377/14.

7( م، س، 377/14.

8( يف ج: الدعى.
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عظيمة، وما نعرف أحدا من أهل العلم وأهل احلّق يقول ذلك إاّل بعض املتأّخرين 
فَعنْيُ  ذكروها،  بأحاديث  احتّجوا  املبيحني  فإّن  عليه  وارد  أيضا  وهو  احلنفّية،  من 
ُيْقَلب عليه، وقد قال احلَليمي ريض اهلل عنه ال حيّل ألحد  »أن يعتمد من  ما قاله 
متّصل  بسند  له  يروهيا  ممّن  يسمعها  حّتى  العلامء  كتب  يف  مثبتا  رآه  ما  األحاديث 
من  وغريهم  الفقهاء  كتب  يف  وكم  عدوال«)2(.  الّرواة  ويكون  ملسو هيلع هللا ىلص)1(  النّبي  إىل  منه 
االحتجاج باألحاديث الضعيفة جّدا وما ال أصل له ُيْعَرف؟ وكم من دليل ذكروه 

ليس بمرض؟ وكم من قياس فاسد؟ ولو أردنا ذكر ذلك لطال.

وما برح العلامء كاّفة - يف كّل ورد وصدر- يرّدون)3( عىل من احتّج بتضعيف 
هل  فيه  ُنظِر  حديثا،  املحتّج  ذكر  فإذا  واحتجاجه،  له  بذكره  يكتفون  وال  دليله، 
ُنظر يف رشائط  قياسا  ذكر  وإذا  أو ال؟  أو حّسنه  الّتصحيح  أهل  من  أحد  صّححه 
احتّج  وإذا  فيه،  ]ُنظر  بإمجاع)4(  احتّج  وإذا  بعضها،  أو عدم  فيه  القياس ووجودها 
بلفظ[ )5( نظر يف مساعدة الّلغة له وعدمها، وقد ذكر احلاكم يف ترمجة اإلمام احلافظ 
حمّمد بن إسحاق بن أّيوب)6( أّنه سمعه يقول رّوينا عن الّتابعني وأتباعهم أهّنم كانوا 
يسألون عن الّسنة ثّم يقولون للّتابعي: »هل من أثر؟« فإذا ذكره يقولون: »هل من 
قدوة ؟« يعنون اإلسناد)7( املّتصل، ومل يقترصوا عىل قول الّزهري)8( وإبراهيم قال: 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف يقترص عىل قول النّعامن ومالك قال: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

أو ساهيا فجرى  نائام  الّتحقيق ولعله كان  القرطبي خارج عن  قاله  الذي  فهذا 
قلمه، وإاّل فهو غري مدفوع عن علم وفهم. 

1( يف هذا املوضع من الّنسخة ب كتب الّناسخ تعليقا عىل كالم الحليمّي نّصه: وفيه نظر ال يخفى 

ألّن االعتامد اآلن يف نقل الحديث عىل الكتب املصّنفة الّصحيحة ال غري، نعم أهلّية الناقل رشط 
فيه، فافهم.

2( املنهاج يف شعب اإلميان، 188/2.

3( يف ب وج: يصّدون.

4( يف ب: احتّج بإجامع بلفظ.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

ْبِغّي الّنيسابورّي، )ت 354 هـ(، قال  6( قال الّذهبي: محّمد بن إسحاق بن أيوب، أبو العباس الصِّ

الحاكم: لزم الفتّوة إىل آخر عمره، وكان أخوه ينهانا عنه لاِم كان يتعاطاه، ال لَجرٍح يف َسامعه.
ْعدي، ويحيى بن محّمد الذهيل، وسهل بن عاّمر، ومحّمد بن  َسِمَع: إبراهيم بن عبد الله السَّ
أّيوب بن الرّضيس. وعاش مائة سنة وزيادة أربع سنني، وُعِقد له مجلس اإلمالء بعد وفاة أخيه.

قال الذهبي: روى عنه الحاكم. تاريخ اإلسالم، ت بشار، 8/ 72، وتاريخ نيسابور، ص103.
7( يف أ: األستاذ.

8( يف أ: الّراوي.
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لم،  جاز  ملا  للرّتك  موجبة  العلل  تلك  كانت  لو  بأّنه  ذلك  عىل  احتجاجه  وأّما 
يظنّوا  أن  جيوز  فإّنه  أيضا،  عجيب  فكالم  آخره،  إىل  هبا  االحتجاج  استحّلوا  وملا 
صّحتها وسالمتها وال يّطلعون عىل ضعفها فيحتّجون هبا عىل ظّن الّسالمة، وِعْلُمنَا 
القدح فيهم،  لنا محل ما صدر منهم عىل ذلك، وال يوجب ذلك  بدينهم اقتىض)1( 
وال العمل بام احتّجوا به، واملجتهد إّنام يكّلف بام ظنَّه فقد يكون خطأ كام ثبت عنه 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر«، فقد شهد الّشارع بأّن املجتهد خيطئ، وقد 
وّثق الّشافعي إبراهيم بن حمّمد، واّتفق احلّفاظ أو أكثرهم عىل تضعيفه، ونسب إىل 
الكذب)2(. وروى مالك مع تشّدده يف الّرواية عن عبد الكريم بن ]أيب[ )3( املخارق 

ظاّنا فيه الّثقة وهو ضعيف)4(. وأمثال ذلك كثرية.

كّل  به  عنى  إن  املحّدثني«،  كتب  يف  خمّرجة  األحاديث  تلك  »إّن  قوله:  إّن  ثّم 
املحّدثني فليس كذلك، فإّنه ليس يشء منها يف الّصحيحني، وبعضها يف الرّتمذي، 

خّرجه وضّعفه كام قّدمناه.

وكذلك قوله: »حمتّج هبا يف كتب العلامء«.] فإّن[ )5( مجهور العلامء مل حيتّجوا هبا بل 
القائلون باإلباحة - وهم األكثرون- ضّعفها، منهم مجاعة من الّظاهرّية واملالكّية، 
األحكام  يف  العريب  ابن  وذكر  واحد«)6(.  حرف  منها  يصّح  »مل  طاهر:  ابن  وقال 
األحاديث وضّعفها، وقال: »مل يصّح يف الّتحريم يشء«)7(، وكذلك ضّعفها مجاعة 

1( يف أ: اقتضنتا لنا.

2( إِْبرَاِهيم ْبن محّمد ْبن أيَب يحيى – واسمه سمعان- األسلمي، مالهم، أبو إسحاق املدين، فقد 

وّثقه الّشافعي وضّعفه سائر الحّفاظ . تهذيب الكامل يف أسامء الّرجال، 184/2، وإكامل تهذيب 
الكامل، 284/1 - 287، وتقريب الّتهذيب، ص693.

3( ما بني عاقفتني سقط من الّنسخ، وهو الّصواب يف اسمه.

4( عبد الكريم بن أيب املخارق قيس، ويقال: طارق املعلم، أبو أمّية البرصي، نزيل مكة. قال ابن 

حبان: كثري الوهم فاحش الخطأ. فلام كرث ذلك منه بطل االحتجاج به. وقال الّنسايئ والّدارقطني: 
متوك الحديث. وزاد الّنسايئ يف موضع آخر: ليس بثقة ضعيف. ويف »كتاب ابن الجوزي«: رماه 

أّيوب بالكذب. وقال الّسعدي: كان غري ثقة، فرحم الله مالكا وغفر له أظّنه اغت بكسائه.
وقال ابن الحذاء: تويف سنة سبع وعرشين ومائة. إكامل تهذيب الكامل، 292/8 - 295.

5( زيادة من ج.

6( كتاب الّسامع، ص63.

7( أحكام القرآن، 10/3 - 11، قال ابن العريب: »وَُكلُّ َحِديٍث ُيْرَوى يِف التَّْحِريِم أَْو آَيٍة ُتْتىَل ِفيِه َفإِنَُّه 

َباِطٌل َسَنًدا، َباِطٌل ُمْعَتَقًدا، َخرَبًا َوَتأِْوياًل..«.
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ومل  ]األحاديث[)1(،  تلك  ضعف  يّدعون  الفقهاء  يزل  ومل  والّشافعية،  احلنابلة  من 
حيتّج هبا أبو حنيفة، وال مالك، وال الّشافعي، وال أمحد، وال داود، وال سفيان، وهم 

رؤوس املجتهدين، وأصحاب املذاهب املّتبعة.

وإْن)2( أَراَد الَبْعَض، فليس كالُم البعض حّجًة، وإذا كان احتجاج الّصحايب ليس 
إاّل يف  ثّم إن تلك األحاديث ال توجد  بحّجٍة، كيف يكون احتجاج غريه حّجًة ؟ 
يف  عليه  ُيعتمد  ال  ممّن  أتباعهّم)3(،  وأتباع  املذاهب،  أئّمة  أتباع  من  تأّخر  من  كتب 
استدّل  بالكراهة  أو  بالّتحريم  قال  ممّن  وكثرٌي  احلديث من ضعيفه،  معرفة صحيح 
بالقياس ونحوه، ولعّل القرطبي ]غلب[ )4( عليه قول الّتحريم، وأرشَبه قلُبه، فقال 
ما قال مغلوبا عليه، فإّن املحّبة والبغض يغلبان عىل الّشخص فرييانه احلسن قبيحا، 
الّديانة والّثقة، وال  العدّو وإن كان يف غاية  والقبيح حسنا، ولذلك مل تقبل شهادة 
شهادة الوالد والولد، وال الّزوج عىل خالف فيه، لكونه مظنّة أن يغلب البغض أو 

املحّبة فيقع حمذور، وأيضا فإهّنام يظهران تقبيح احلسن وحتسني القبيح كام قيل: 

]من الّطويل[

وعني الّرىض عن كّل عيب كليلة *** ولكن عنَي الّسخط ُتْبدي املساوئا)5(.

املتون  معضودة  األحاديث  تلك  إّن  فقوله  ذكره،  الذي  الّثالث:  الوجه  وأّما 
قاله،  ما  تقتيض خالف  الرّشعية  القواعد  بل  قاله  ما  نسّلم  فال  الرّشعية،  بالقواعد 
فإّن اخلشوع، ورّقة القلب، وتشّوق النّفس إىل األحباب، واألوطان، ونفع األبدان، 
والغناء  كّل ذلك مطلوب ممدوح،  الموم،  القلوب، وجالء  الّسور عىل  وإدخال 
نِّية ما ال حيصل بغريه بحسب املستمع.  حيصل منه ذلك، وحيصل عنه من األحوال السَّ

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف ب: وإّنا. ويف ج: إذا.

3( يف ج: ألتباعهم.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله الجعفري يقوله للحسني بن عبد الله بن عبيد الله 

بن العباس. األغاين، 250/12.
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الّتان)2(،  دمعه  فجرى  األحلان  سمع)1(  َمن  فكم  مشاهد،  حمسوس  أمر  وهذا 
وكم َمن سمع ذكر احلجاز)3( فشاّقه إىل احلّج، وكان سببا حلّجه، وهذا قد شاهدته 
أنا:  »ُعِمَل َساَمٌع فحرضه أخي، وحصل له فيه حال، فأصبح واهتّم للّسفر، وسافر 
وحّج من عيذاب)4( بعد أن أقام هبا قريبا من عرشين سنة ومل حيّج، فكان الّسامع سببا 
لسفره من أدفو، وليس ذلك من جمّرد الّشعر بل لألحلان فيه تأثري، وقد قّدمنا عن 
بعض الّسلف أّنه قال: »إّن من الغناء ما يذّكر باجلنّة«)5(، وقول إبراهيم بن سعد: 
»ربام أعددناه يف احلسنات«)6(، ومل يزل أهل احلجاز فيهم ميل إىل الغناء، قال حمّمد 
بن هشام بن الّسائب الكلبّي: »مل يزل الغناء فاشًيا بمّكة واملدينة وأّمهات البالد«)7(، 
بذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  أخرب  فقد)8(  بذلك،  ناطقة  وأشعارهم  إليه  ميل  فيهم  األنصار  يزل  ومل 
»إّن  فإّن األنصار حيّبونه«)9(، وقوله:  »أما كان معكم من لو  قّدمناه من قوله:  فيام 
األنصار فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول«)10(، كام قّدمنا كّل ذلك، وكم َمن سمع 

الغناء فحصل له ماهّية من املعرفة، ورّبام كان سبب وفاة بعض الّصادقني.

1( يف أ: مستمع.

امء َهْتناً وُهُتوناً، مثل هتَلْت. معجم مقاييس الّلغة،  2( هنت وهتل وهطل، واحد، يقال: هَتَنِت السَّ

)ماّدة: هنت(.
3( يف ب: الحجاف.

يؤكل  ما  وكل  فيها،  نبات  ال  صحراء  يف  وهي  )األحمر(،  البحر  ساحل  عىل  مدينة  عيذاب   )4

بها مجلوب إليها حتى املاء، تتجّول فيها قبائل السودان من البجاة. وكان ألهلها من الحّجاج 
والّتجار فوائد ال تحىص، وكان لهم عىل كل حمل يحملونه للحّجاج رضيبة مقّررة، وكانوا يكارون 
الحّجاج الجالب التي تحملهم يف البحر إىل جّدة، ومن جّدة إىل عيذاب، فيجتمع لهم من ذلك 
مال عظيم«. البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز األندليس )ت 487هـ(،املسالك واملاملك، 
دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1992م، 619/2. املقريزي أحمد بن عيل، أبو العّباس تقي الّدين 
)ت 845هـ(، املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1418ه، 

.374/1
5( ذكره ابن قتيبة يف كتابه يف الّسامع عن ابن جريج.

6( بعض هذا الخرب يف األغاين، 231/2، والعقد الفريد،13/7، وساقه برواية أيب الفرج األصفهاين، 

النويري يف نهاية األرب، 230/4.
7( العقد الفريد، 29/7، املستطرف يف كّل فّن مستطرف، ص396.

8( يف أ: فقد.

ِباْلرَبََكِة،  َيْهِديَن املَْرأََة إىَِل َزْوِجَها َوُدَعاِئِهنَّ  يِت  9( أخرجه البخاري، كتاب الّنكاح، باب النِّْسَوِة الالَّ

ِت اْمَرأًَة إىَِل رَُجٍل ِمَن األَْنَصاِر، َفَقاَل َنِبيُّ اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا  رقم )5162( ولفظه: »َعْن َعاِئَشَة، أَنََّها زَفَّ
َعاِئَشُة، َما َكاَن َمَعُكْم لَْهٌو؟ َفإِنَّ األَْنَصاَر ُيْعِجُبُهُم اللَّْهُو«.

10( سنن ابن ماجه، كتاب الّنكاح، باب الغناء والّدّف، رقم)1897(، ومسند أحمد، رقم) 15209(.
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أخربين غري واحد، منهم: أقىض القضاة شمس الّدين ابن القاّمح)1(، أهّنم سمعوا 
قايض القضاة الّشيخ تقّي الّدين ابن دقيق العيد يقول: إّنه حرض سامعا وفيه فقري)2(، 

وإّن املغنّي غنّى قصيدة ابن اخلّياط)3( إىل أن قال: 

]من الّطويل[
لوِع َعىَل َجًوى *** َمتى َيْدُعُه داعي اْلَغراِم ُيَلبِِّه)4( ْكِب َمْطِويُّ الضُّ َويف الرَّ

وإّن ذلك الفقري قال: »لبّيك«، ومات.

ونقلت من خّط الشّيخ تقّي الدين ابن الّصالح قال: أنبأنا الّشيخ اإلمام اجلليل 
أبو الفتح حمّمد بن أيب بكر امليهني)5( نزيل مرو، هبا، بقراءيت عليه يف األربعني التي 
مجعها لنفسه، قال: أنبأنا أبو احلسن الفحسواين قال: سمعت اإلمام حمّمد بن حييى 
يقول: إّن اإلمام حّجة اإلسالم أبا حامد حمّمد بن حمّمد الغزايل ملا دخل بيت املقدس 
من  فيكم  الغزايل هل  فقال  الكازروين،  الّشيخ حمّمد  منهم  رفقائه  من  ومعه مجاعة 

ينشدنا شيئا فأنشده واحد منهم هذا الّشعر. 

املعروف  املرصي،  الّشافعي  القريش  الله،  عبد  أبو  حيدرة،  بن  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محّمد   )1

بابن القاّمح، أقىض القضاة شمس الّدين )656 - 741 هـ / 1258 - 1340 م(: مفرس، من فقهاء 
الّشافعية. أفتى ودرّس وحّدث وناب يف الحكم بجامع الّصالح )بالقاهرة( ونسب إىل الّتساهل 
يف األحكام، فامتنع عز الّدين ابن جامعة من استنابته. فأقبل عىل تدريس الفقه إىل أن مات. له 
»مجاميع« كثرية، مشتملة عىل فوائد، وكتاب يف »تفسري القرآن«. الّسبيك تاج الّدين عبد الوهاب 
بن تقي الّدين )ت771ه(، معجم الّشيوخ، تحقيق بشار عّواد معروف وآخرين، ط1، دار الغرب 

اإلسالمي، 2004م، ص343، الّدرر الكامنة يف أعيان املائة الّثامنة، 29/5، األعالم، 325/5.
2( يف أ: فقيه.

3( أحمد بن محّمد بن عيل بن يحيى التغلبي، أبو عبد الله، املعروف بابن الَخّياط )450 - 517 

هـ / 1058 - 1123م( : شاعر، من الكتاب، من أهل دمشق، مولده ووفاته فيها. كان من الّشعراء 
املجيدين، طاف البالد ميتدح الناس، ودخل بالد العجم، وأقام يف حلب مّدة. له )ديوان شعر( 
اشتهر يف عرصه، حتى قال ابن خلكان يف ترجمته: )وال حاجة إىل ذكر يشء من شعره لشهرة 

ديوانه(. ابن العامد، شذرات الّذهب، 88/6، األعالم، 214/1.
4( ديوان ابن الخّياط، رواية تلميذه أيب عبد الله محّمد بن نرص بن صغري الخالدي القيرساين، 

تحقيق خليل مردم بك، مطبوعات املجمع العلمي العريب بدمشق,1377ه/ 1958م، ص171.
5( محّمد بن أيب بكر بن منصور امليهنى الرّسخيّس، أبو الفتح الحافظ. سمع منه الّشيخ الّضياء 

مبرو، ورماه بالكذب، فقال: كان سامحه الله يرمى بالكذب وإلزاق األحاديث الباطلة باألسانيد 
الّصحيحة، وكان يّتهم. ميزان االعتدال، 494/3، ولسان امليزان، تحقيق أيب غّدة، 17/7.
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]من الّطويل[
*َفَدْيُتـَك لوال احلُبُّ كنَت َفَدْيَتني * سبيتني* امُلقَلَتنْي  بِسْحِر  ولكْن 
*أتيُتَك مّلا ضاَق صدري من الََوى * ولو كنَت تدري كيف حايل أتيتني*

الّسامع)6(. يف  وهو  فامت  الكازروين  حمّمد  الّشيخ  وتواجد  الغزايل  اإلمام  فتواجد 

وأخربنا سّيدنا قايض القضاة بدر الّدين حمّمد بن مجاعة، قال: حّدثنا الّشيخ تاج 
الّدين ابن القسطالين ] مدّرس الكاملّية)7(، قال: حرضنا يف طبقة ابن القسطاليّن[ )8(، 
وقال قّوال شيئا، فرأيت الّشيخ الّدمهاين)9( طائرا يدور باألنبدارّية)10(، وهذه القّصة 
مشهورة جّدا، وكان حارضها الّشيخ القريش وإن املغنّي غنّى بموشحة ابن بقّي)11( 

6( تاريخ بغداد وذيوله، ط/ العلمّية، 143/21. الّسبيك، طبقات الّشافعية الكربى، 48/7.

الحديث  بدار  وتعرف  القاهرة،  من  القرصين  بني  بخّط  املدرسة  هذه  الكاملّية:  املدرسة   )7

الكاملّية، أنشأها الّسلطان امللك الكامل نارص الّدين محّمد ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب 
بن شادي بن مروان يف سنة 622 ه وهي ثاين دار عملت للحديث. فإن أّول من بنى دارا عىل 
وجه األرض، امللك العادل نور الّدين محمود بن زنيك بدمشق، ثّم بنى الكامل هذه الّدار ووقفها 
عىل املشتغلني بالحديث النبوّي، ثّم من بعدهم عىل الفقهاء الّشافعية... وأّول من ويل تدريس 
العظيم  عبد  الحافظ  ثّم  بن دحية...  عيّل  بن  الحسن  بن  الخّطاب عمر  أبو  الحافظ  الكاملّية 
املنذرّي، ثّم الرّشيد العّطار. وما برحت بيد أعيان الفقهاء إىل أن كانت الحوادث واملحن منذ سنة 

806 ه، فتالشت كام تالىش غريها. املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، 219/4.
8( ما بني عاقفتني سقط من أ.

9( هو أبو يوسف يعقوب بن ثابت الّدهامين القريواين، العامل الرّباين كان من أكابر أعالم طريقة 

اإلرادة وأمّئة مشايخها، سمع الفقه من أيب زكرياء بن عوانة والزمه وانتفع به، والحديث عن أيب 
د بن حوط الله وغريهام، ولقي أبا مدين الغوث وأخذ عنه، ورحل للمرشق ولقي  عبد الله محمَّ
أبا عبد الله القريش وأخذ عنه، وصحب أبا عبد الله البكري وانتفع به وعنه أخذ من ال يعد كرثة 
وانتفعوا به، منهم عبد السالم املرسايت، له فضائل جّمة، تويف بالقريوان سنة 621 ه / 1224م، 
وعمره 72 عاماً. ويف رجب من. شجرة النور الزكّية يف طبقات املالكّية، عّلق عليه عبد املجيد 

خيايل، ط1، دار الكتب العلمّية، لبنان، 1424هـ /2003م، 243/1.
10( يف كتاب الّسلوك ملعرفة دول امللوك:« صفق أَُبو ُيوُسف الدهامين بيَدْيِه وارتفع َعن األَرْض 

ْيخ اْلُقرُْطِبّي  اَلث دورات ثمَّ نزل إىَِل َمَكانه َفَقاَم الشَّ متّبعا إىَِل أَن بلغ إىَِل أنبدارية اْلمْجلس َوَدار ثمَ
َوقدر ارِْتَفاع األنبدارية َفَكاَن أطول من قامته رَافعا َيَدْيِه«.

11( ابن َبِقّي، نسبة إىل جّده، كام يف أزهار الّرياض يف أخبار القايض عياض، 208/2 وهو: يحيى بن 

عبد الرحمن بن بقي األندليس القرطبي، أبو بكر)000 - 540 هـ / 000 - 1145 م(: شاعر، من 
أهل قرطبة. اشتهر بإجادة املوّشحات. وتنّقل يف كثري من بالد األندلس التامسا للّرزق. من شعره، 

وهو صورة لألدب األندليّس يف عرصه:) من الّطويل الّتام(
ومشمولة يف الكأس، تحسب أّنها  ***  سامء عقيق رّصعت بالكواكب

َبنت كعبة الّلذات، يف حرم الّصفا،  ***  فحّج إليها الحّظ من كل جانب
وهو صاحب املوّشح اّلذي أّوله:)من الرّمل الّتام(

عبث الّشوق بقلبي، فاشتىك  ***  أمل الوجد، فلّبت أدمعي
األعالم، 152/8. 
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إىل أن قال فيها:
]من جمزوء البسيط[ 

أما ترى أمحد  **  يف جمده العايل  **  ال ُيلحق
أطلعه الغرب  **  فأرنا مثله  **  يا مرشق)1( 

فهناك حصل من الّشيخ الّدمهاين ما حصل. 

وقال الّشيخ علم الدين املنفلوطي)2( يف كتابه إّن الّشيخ أبا عبد اهلل القرطبّي)3( 
أخربه أّنه حرض هذا الّسامع)4(.

وذكر الّشيخ ]الفقيه[ )5( نارص الّدين أمحد ابن املنري)6( يف فتواه، ومن خّطه نقلت، 

1( يف أ: أرانا. ويف أزهار الرياض، 209/2: أطلعه املغرب.

2( إسامعيل بن إبراهيم بن جعفر، الّزاهد علم الّدين املنفلوطي ثّم القناوي )... - 652هـ / ... - 

1254م( . كان فقيهاً عابداً زاهداً، وكان ماليّك املذهب، وكان له كرامات ومكاشفات، وكان يغيب 
أوقاتا كثرية، ورمبا استمرت غيبته أياماً، وكانت تنحّل عاممته وتسحب خلفه وهو ينشد:)من 

الكامل الّتام(
ِحيح إِذا َمىش كامُلقَعِد. اَل ُتْجِر ذكري يِف اْلهوى َمَع ذكرهم  ***  لَْيَس الصَّ

من آثاره: كتاب فيه مسائل فقهية ومسائل صوفية، ورشح أسامء الحسنى.
األدفوي، الّطالع الّسعيد الجامع أسامء نجباء الّصعيد، تحقيق سعد محّمد حسن، الدار املرصية 
للتاليف والّنرش، 1966م، ص-155 156. ابن تغري بردي يوسف ابن عبد الله الظاهري الحنفي، 
أبو املحاسن، جامل الّدين )ت 874هـ(، املنهل الّصايف واملستوف بعد الوايف، تحقيق محّمد محّمد 

أمني، الهيئة املرصية العامة للكتاب، ]دت[، 375/2. معجم املؤلفني، 254/2.
بابن  باألندلس  املاليّك، ويعرف  اْلُقرُْطِبّي  األنصارّي  د بن عمر بن يوسف  ُمَحمَّ الله  أَُبو عبد   )3

ة واإلسكندرية، كان  مِبَكَّ بَها َوحج َوسمع  َفَنَشأَ  إىَِل فاس  أَبوُه  ِبِه  اْنتقل  مغايظ )-558 631ه( 
إماما صالحا عاملا فقيها مفرّسا نحوّيا زاهدا، قرأ القراآت عىل أيب القاسم الشاطبي ولزمه مدة، 
وأخذها عنه، فكان مجّوداً لها عارفا بوجوهها، بصريا مبذهب مالك، حاذقاً، بفنون العربية، وله 
يد طوىل يف الّتفسري، عرف بالفضل والّصالح، جاور باملدينة وأّم مبسجد الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وتويف بها، 

وقيل مبرص ودفن بقرافتها.
انظر: الّصفدي صالح الّدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت764هـ(، الوايف بالوفيات، 
تحقيق أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى، دار إحياء التاث، بريوت، 1420هـ/ 2000م، 184/4. 
العرشين،  املفرسين  الّدين )ت 911هـ(، طبقات  بكر، جالل  أيب  بن  الرحمن  عبد  والّسيوطي 

تحقيق عيل محّمد عمر، ط1، مكتبة وهبة، القاهرة، 1396ه، ص117.
4( انظر: املقريزّي أحمد بن عيّل بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني تقّي الّدين )ت 845هـ(، 

الّسلوك ملعرفة دول امللوك، تحقيق محّمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 
1418هـ/ 1997م، 370/1.
5( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

6( قايض القضاة نارص الّدين أبو العّباس أحمد بن محّمد بن منصور بن أيب القاسم الجذامي 

اإلسكندري األبياري، املعروف بابن املنري، ولد سنة 620 ه وتويف سنة 683 ه / 1284م، له تآليف 
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أّن والده أخربه عن ثقة ال يشّك فيه حضور ذلك، قال الفقيه نارص الّدين: وهذه 
القّصة)1( ال أشّك فيها كأيّن حارضها للّثقة بالنّاقل.

واحلكايات يف مثل ذلك بلغت مبلغ التواتر.

من  فاجلواب  هبام،  االحتجاج  تسليم  تقدير  فعىل  احلديثني)2(  من  ذكره  ما  وأّما 
وجهني:

أحدمها: أّنا ال نسّلم أّن األحاديث التي ذكروها يف ذّم الغناء تعرفها قلوب العلامء 
وتلني لا أشعارهم وأبشارهم، بل أقول: إّنه ليس أحد من العلامء العارفني بصنعة 
بكذبه،  يقطع  ما  وفيها  ويضّعفها،  وينكرها،  إالّ  املحّققني  الفقهاء  ومن  احلديث، 
وفيها ما َيْبُعد من لفظ الّرسول، كاحلديث الذي فيه املسخ، فإّن هذه األّمة ال مسخ 
فيها كام ورد، وكاحلديث الذي فيه: »من مات وعنده قينة فال تصّلوا عليه«، وقد 
قيل: إّنه موضوع )3(، وكقوله: »من استمع إىل قيان صّب يف أذنه اآلنك«)4(، وأشباه 

ذلك كام قّدمناه.

بصّحتها  يشهد  ثابتة صحيحة  فكّلها  املبيحون،  هبا  احتّج  التي  األحاديث  وأّما 
العلامء، وتقبلها قلوهبم، ثّم لو كان كام قال، لكان اخلطاب لكّل العلامء، وقد قّدمنا 
أّنه  عنه  صّح  الّصحابة  من  أحدا  نعرف  ال  بل  الغناء  يبيحون  أهّنم  اخللق  أكثر  عن 

حيّرمه بل خالفه صحيح متواتر املعنى.

حسنة مفيدة منها تفسري ساّمه البحر الكبري يف نخب الّتفسري، واالنتصاف من الكشاف، واملقتفى 
يف آيات األرسى. مخلوف محّمد بن محّمد بن عمر بن عيل )ت 1360هـ(، شجرة الّنور الزكّية 

يف طبقات املالكّية، 269/1.
1( يف أ: القضية.

2( يف أ: املحدثني.

3( سبق تخريجه. وقال عبد الحّق يف األحكام الوسطى، 244/4: ومن طريق ابن شيبان قال: روى 

هاشم بن ناصح وعمر بن موىس عن مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله - ملسو هيلع هللا ىلص -: »َمْن 
َماَت َوِعْنَدُه َجاِرَيٌة ُمَغنَِّيٌة َفاَل ُتَصلُّوا َعَلْيِه«.

مكحول مل يلق عائشة، وهاشم بن ناصح مجهول، وعمر بن موىس الذي يروي عن مكحول يقال: 
إّنه الوجيهي وكان يضع الحديث. ذكره ابن أيب حاتم.

4( سبق تخريجه، وقال عبد الحق يف الوسطى أيضا: »)فيه( إبراهيم بن عثامن وابن أيب الغمر 

مجهوالن، والحديث مكذوب وال يصّح من حديث مالك«.
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واجلواب الّثاين: أّن اخلطاب للّصحابة، وال نعلم أحدا منهم قبل تلك األحاديث، 
وكذلك  قّدمنا،  كام  وإباحته،  الغناء،  سامع  عنهم  صّح  وقد  ]قلُبه[)1(،  لا  اَلَن  وال 

الّتابعون)2(، وقد نقلنا إمجاع أهل احلرمني عىل سامعه وإباحته.

فهذا متام األجوبة عن الوجوه التي ذكرناها، ثّم بتقدير ]صّحة[)3( ما استدّل به 
املانعون فهو معاَرٌض باألدّلة التي ذكرناها، وطريق اجلمع أن حُيَْمل ما أوردوه عىل 

الغناء املقرتن به منكٌر أو ُيْشعر فيه بفحش ونحو ذلك.

واعرتض املانعون عىل ذلك بأّن األحاديث التي أوردها املبيحون ليست نّصا، 
وما أوردناه نّص يف الّتحريم، وبتقدير تسليمها، مل حيصل الّتوارد عىل يشء واحد، 

فإّن حمّل النّزاع الغناء املطرب، وليس يف أدّلتكم ما يدّل عليه.

ذلك  قالت)5(  وإّنام  بمغنّيتني«)4(،  »وليستا  طرقه  بعض  ففي  اجلاريتني  غناء  أّما 
حتّرزا من أن ُيَظّن كان ُيْطِرُب غناؤمها، ثّم أهّنام كانتا صغريتني، وال كالم فيه، وكذا 

َبْيع )6(.  اجلواري الاّليت يف حديث الرُّ

التي  املرأة  وكذا  يطرب)7(،  ممّا  غناؤها  فليس  نذرت  التي  املرأة  حديث  وأّما 
جاءت لعائشة ليس غناؤها ممّا يطرب، ثّم إّنه ليس فيه أّنه ملسو هيلع هللا ىلص سمعها وإّنام سمعتها 
مل  أّنه  »والّظاهر  القرطبي:  قال  النّزاع  يتناوله  ال  ممّا  للمرأة  املرأة  وسامع  عائشة)8(، 

1( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

2( يف ج: يف الّتابعني.

3( ما بني عاقفتني ليس يف ب. 

أِلَْهِل اإلِْسالَِم، رقم)952(، ومسلم، كتاب صالة  الِعيَدْيِن  ُسنَِّة  َباُب  العيدين،  البخاري، أبواب   )4

العيدين، باب الرُّْخَصِة يِف اللَِّعِب الَِّذي اَل َمْعِصَيَة ِفيِه يِف أَيَّاِم اْلِعيِد، رقم 16 -)892( وأبو نعيم 
الله بن أحمد بن إسحاق بن موىس بن مهران )ت 430هـ(، املسند  األصبهاين أحمد بن عبد 
الّشافعي،  إسامعيل  محّمد حسن  محّمد حسن  تحقيق  مسلم،  اإلمام  عىل صحيح  املستخرج 
ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1417هـ / 1996م، كتاب الّصالة، باب الّلهو والّلغو يف 
«، َفأََشارَْت إىَِل أَنَّ اْلِغَناَء  العيدين، رقم)20161(، قال: وذكر الّشافعي أّنها قالت: »َولَْيَسَتا ُمَغنَِّيَتنْيِ
لَْم َيُكْن ِمْن ِصَناَعِتِهاَم«. والبيهقي، الّسنن الكربى، رقم )21012(، و شعب اإلميان، رقم )4756(، 

ومعرفة الّسنن واآلثار، رقم)20161(.
5( يف أ: قالتا. واملقصودة يف الّرواية إّنا هي عائشة ريض الله عنها.

6( سبق تخريجه .

7( سبق تخريجه.

8( سبق تخريجه من رواية الّنسايئ، ورواه أحمد يف املسند، ط/ الرسالة، رقم)15720( عن عائشة 

ريض الله عنها، وإسناده صحيح عىل رشط الّشيخني. والّطرباين يف الكبري، 158/7 رقم)6686(. 
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الّلغو الذي يعرض عنه«)1(.  الّسالم فإّنه وإن مل يكن حراما فهو من  يسمعها عليه 
وبقّية تلك األحاديث خمصوصة بالعيد والعرس ونحوه.

ُيْؤَمُن منه  َمْن  الّزمن مع  الّتسليم فهو خمصوص بذلك  قال القرطبي: »وبتقدير 
وليس زماننا كذلك« )2(. وقال ابن اجلوزي: »ويدّل عىل أّن الغناء كان ممّا ال ُيْطِرب 
َبْيع: أهّنّن كّن يندبن  قولا: »ما تقاولت به األنصار يوم بعاث«. وكذلك حديث الرُّ
ابن  وروى  والغزل)4(،  والغزالة  والقدود  اخلدود  ذكر  فيه  وليس  بدر)3(،  يوم  قتىل 
أباه عاّم كانوا يغنون به؟ فقال: »غناء  أّنه سأل  اجلوزي بسنده إىل عبد اهلل بن أمحد 

الّركبان: أتيناكم أتيناكم، قال: »والّظاهر من حال عائشة أهّنا كانت صغرية«)5(. 

ونحن نجيب عاّم ذكره القرطبّي وابن اجلوزي إن شاء اهلل تعاىل.

الّتأويل،  بالنّص ما ال حَيتمل  ، إن أريد  أّن أحاديَثُهم نصٌّ القرطبّي  أّما ما ذكره 
فال نسّلم فإّن ممّا احتّجوا به)6(: »ال تبيعوا القينات«)7(، وهذا ليس بنّص يف الّتحريم، 

وقد بّيناه فيام تقّدم بل أقول)8(: »وال ظاهر فيه«.

ليست  ديننا«)9(، وكّل أحاديثهم  به من قوله: »من أحدث يف  احتّجوا  ما  وكذا 
نّصا يف الّتحريم بل وال داللة لا عىل حتريم نفس الغناء، وأهّنا إن سلم داللتها فهي 

تدّل عىل املنع من غناء النّساء خاّصة، والفرق بني غناء النّساء وغريهن ظاهر.

وأّما األحاديث الواردة يف الّرخصة، فمنها ماهو رصيح كسامعه، وأمره بالوفاء 
بام نذرت)10(، وإطالقه لعائشة كام بّوب عليه النّسائي، فقال: »باب إطالق الّرجل 

لزوجته استامع الغناء والدّف«)11(. 
1( كشف القناع، ص59.

2( م، ن، ص40. 

3( يف ب: من قتل يوم بدر. 

4( تلبيس إبليس، ص 212.

5( م، ن، ص201-200.

6( يف أ: فال نسّلم أّن ماّم احتّجوا به.

7( مّر تخريجه بلفظ: ال تبيعوا املغّنيات. 

8( يف أ: بال قول.

9( تقّدم تخريجه. 

10( يف ب: مبا نذرت وإنذاره. 

ّف.  11( الّسنن الكربى، كتاب عرشة الّنساء، باب إطالِق الّرجل لزوجته استامَع الغناء، والرّضَب بالدُّ
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وأّما قولم: »ليس ذلك الغناء ممّا ُيْطِرُب«، فال نسّلم، وليس الّطرب يف الّشعر 
الّطرب يف األحلان، وبذلك الغناء كانت اإلبل تقطع املفاوَز بحمل األثقال، ثّم إن 
نقلنا)1( عن مجاعة  الّدليل عليه؟ وقد  فام  الّطرب  الغناء من حيث  الّتحريم يف  كان 
فقال  املدح،  بصفة  الّطرب  ووصفوا  غريهم،  عن  وكذلك  الطرَب،  الّصحابة  من 
معاوية: »إّن الكريم طروب« بحرضة عبد اهلل بن جعفر وعمرو بن العاص، وقد 
روى الغزايل عن الّشافعي - ريض اهلل عنه- أّنه قال ليونس مّلا قال له أّنه ال يطرب، 

قال: »َما َلَك حسٌّ صحيح«)2(. 

ونقل أبو هالل العسكري أهّنم قالوا: »َمن مل يطرب فليس بكريم«)3(، وقال الغزايل 
عن بعضهم أّنه قال: »من مل هيّيجه الّربيع وأزهاره، والعود أوتاره، فهو فاسد املزاج، ال 
ينفع فيه العالج«)4(، قال الغزايل: »ومن مل حيّركه الّسامع، فهو ناقص عن االعتدال، بعيد 

عن الّروحانية، زائد يف غلظ الّطبع وكثافته عىل اجِلاَمل وسائر البهائم«)5(. 

وقد روى ابن قتيبة بسنده عن إسامعيل بن علّية أّنه قال: »الّطرب عقل وكرم، 
فمن مل يطرب، فليس بعاقل وال كريم«، وقيل يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »رفقا بالقوارير«)6(، أّن 

املراد النّساء)7(.

الرّشع  يف  ثبت  وال  والعقالء،  احلكامء  باّتفاق  الذّم  صفات  من  ليس  والّطرب 
ذّمه، وال املنع منه بل ثبت بكاء مجاعة من الّصحابة، وخشوعهم عند سامع األحلان، 
الّراوي: »كنت أسمع له  القارئ بصوت حسن)8(، وقال  وقد بكى ملسو هيلع هللا ىلص عند قراءة 

1( يف ب وج: نقلناه. 

2( كتاب الّسامع، ص46، وتلبيس إبليس، ص215. وانظر: الخوارزمي محّمد بن العّباس أبوبكر 

الباب   ،385 ص  1418ه،  بريوت،  العرصّية،  املكتبة  الهموم،  ومبيد  العلوم  مفيد  )ت383ه(، 
الله تعاىل.  الّشافعي رحمه  الثالث يف نوادر أقوال اإلمام 

3( ينسب هذا القول إىل الّشافعي، ولفظه: الطرب عقل وكرم فمن مل يطرب فليس بعاقل وال 

كريم«. الخوارزمي، مفيد العلوم ومبيد الهموم، ص 384. ومل أره عند العسكري. 
4( إحياء علوم الّدين، 275/2. 

5( م، ن. نفس اإلحالة.

6( البخاري، كتاب األدب، باب ما يجوز من الّشعر والّرجز والحداء وما يكره منه، رقم)6149( وباب 

َما َجاَء يِف َقْوِل الرَُّجِل َوْيَلَك، رقم)6161( ويف غري موضع آخر منه. ومسلم، كتاب الفضائل، َباُب 
، رقم)6180( و)6182( و)6184(. اِق َمَطاَياُهنَّ ِبالرِّْفِق ِبِهنَّ وَّ يِف رَْحَمِة النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّساِء َوأَْمِر السَّ

7( فتح الباري، 545/10. 

البكاء  القرآن، باب قول املقرئ للقارئ: حسبك، رقم )5050( وباب  البخاري، كتاب فضائل   )8

اْلُقرْآِن  اْسِتاَمِع  َفْضِل  باب  املسافرين،  صالة  كتاب  ومسلم،   ،)5055( رقم  القرآن،  قراءة  عند 
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أزيزا«)1(، وقوله: »لقد أعطي مزمارا من مزامري آل داود«)2(، أْوَرَده مدحا لقراءته 
بلحن كام قّدمناه أّول الكالم.

اخلوف  وإثاره  واخلشوع  اخلضوع  معها  حيصل  ورّقة  خّفة  إالّ  الّطرب  وهل 
القلب ما ليس  والّشوق، فحيث كان حممودا ]كان حممودا[)3(، والغناء مل حيّرك يف 
فيه، وإّنام حيّرك الّساكن، ويثري الكامن، فحيث كان حسنا، كان حسنا، وقد كان بالل 
العّلة  الّشعر، وإن)4( كانت  ريض اهلل عنه يرفع عقريته شوقا إىل وطنه بام تقّدم من 
اإلطراب)5( فيلزمه حتريم مجيع أنواع الغناء ممّا يطرب، وهم قد خّصوا غناء الّركبان، 
احلّجاج  غناء  وكذلك  عليه،  االّتفاق  ونقلوا  باجلواز،  واحلُداء  األعراب،  ونشيد 
والغزاة، والقول بأّنه ال حيصل منه طرب مكابرة، بل حيصل اإلنسان الّطرب بمجّرد 
نقلنا عن  وقد  غناء،  الّشعر من غري  وبنفس  واألطفال،  لإلبل  الّصوت كام حيصل 
حّسان بن ثابت والنّعامن وغريمها الّطرب، وإجراء الّدموع، وَمن اّدعى أّن النّصب 

واحلداء ال يطربه، فذلك ألحد شيئني إّما لكثافة طبعه وبعد حّسه، وإّما ملا ألفه.

وكذلك هذا الغناء املرّتب اآلن ال ُيطرب بعض النّاس، وقد ُحِكي يل عن بعض 
والغناء  األنيقة،  التصانيف  صاحب  اخلّروف،  أمحد  احلاج  أّن  املسلمّية)6(  الفقراء 
املشهور، غنّى لم طائفة)7( من الّليل فلم يطرب أحد منهم، فغنّى لم غريه بغناء إذا 

سمعه اإلنسان ضحك منه، فأطرهبم وتواجدوا وبكوا وخشعوا.

والّطنّانات)9(،  البسيُط واألقوال  ُيْطرُبه[)8(  ]ال  النّاس  كثريا من  رأيت  وكذلك 

ِر، رقم) 1903(، وأحمد، املسند،  َوَطَلِب اْلِقرَاَءِة ِمْن َحاِفِظِه لاِلِْسِتاَمِع َواْلُبَكاِء ِعْنَد اْلِقرَاَءِة َوالتََّدبُّ
رقم)3551( و)4118(. 

1( أبو داود، الّسنن، كتاب الّصالة، باب الُبكاء يف الصالة، رقم) 904(، وأحمد، املسند، رقم)16312(. 

2( سبق تخريجه. 

3( ما بني عاقفتني سقط من ب: كان محمودا. 

4( يف ج: وقد.

5( يف أ: االضطراب. 

6( يف ج: حىك يل بعض الفقراء السلمية.

7( يف ج: غزتهم طائفة.

8( ما بني عاقفتني سقط من ب. 

9( كذا يف ب وج، ويف أ: الّطرابات . ويف املخّصص، 11/4: الّطنطنة: َصوت الّطنبور َورضب اْلعود 

ِذي األوتار.
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ويستسمُجها وهي أشد إطرابا من السوارح)1( ونحوها، وكذلك رأينا من ال يطربه 
غناء املغاربة، ومن ال يطربه احلريف وأشباهه، وغريه يطرب به وال يعجبه غريه.

ثّم إّن محلهم سامع عبد اهلل بن جعفر عىل سامع جواريه يناقض ما قالوه، وكذلك 
محلهم سامع عائشة أّنه من املرأة، فإّنه إذا كانت العّلة اإلطراب دار احلكم مع وجود 

الّطرب سواء كانت امرأة تغني المرأة أم ال.

اعتذارهم بقول عائشة: »ليستا بمغنّيتني«، وأهّنا قالت ذلك حتّرزا من أن  وأّما 
ُيَظّن أهّنام كانتا ممّن ُيْطِرُب غناؤمها، فليس يف الّلفظ داللة عىل ذلك، وال دّل دليل 
عىل أهّنا قصدت ذلك، بل قال بعضهم: إّن قولا: »ليستا بمغنّيتني«، أي مل تكونا ممّن 
يغنّي للنّاس، وقال بعضهم ليستا بمجيدتني، واألّول أقرب إىل الّلفظ، بل يف الّطرق 
املّتفق عليها)2(: »وعندي قينتان«)3(، وهذا الّلفظ الغالب استعامله يف املعتادة للغناء 
املَعّدة له، بل قال بعضهم: »إّن القينة يف عرف استعاملم للمغنية للرّشاب)4( كام جاء 

يف حديث محزة أّنه كان عنده قينة تغنّي:
]من الوافر[

ِف النَِّواِء  *)5(. ُ *  َأاَل َيا مَحُْز لِلرشُّ

وقوله)6(: »إهّنام كانتا صغريتني«، فهو حمتمل ال أّنه ثبت أهّنام كانتا كذلك، وذلك 
تعاطي  من  يمنع  واملمّيز  ملسو هيلع هللا ىلص،  بيته  يف  يفعاله  مل  حراما  كان  لو  فإّنه  بكاف،  ليس 

املحّرمات إّما وجوبا عىل البالغ أو ندبا.

وكذلك قوله عن عائشة: »أهّنا كانت صغرية«، ثّم إّن عائشة ريض اهلل عنها بنى 

1( يف أ: السوارح، ويف ب وج: الّسوداج.

2( يف ج: املنقولة عنها.

3( البخاري، كتاب مناقب األنصار، َباُب َمْقَدِم النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْصَحاِبِه املَِديَنَة، )3931(. 

الّدين،  علوم  إحياء  للرّشاب،  تغنّي  التي  عرفهم هي  يف  القينة  الغزايل:  وقال  للرشف.  أ:  يف   )4

ص284.
5( البخاري، كتاب املساقاة، باب بيع الحطب والكإل، رقم)2375(، ومسلم، كتاب األرشبة، باب 

ِبيِب َوَغرْيَِها ِمامَّ ُيْسِكُر،  َتْحِريِم اْلَخْمِر َوَبَياِن أَنََّها َتُكوُن ِمْن َعِصرِي اْلِعَنِب َوِمَن التَّْمِر َواْلُبرْسِ َوالزَّ
رقم )5242( و)5244(. 

6( يف أ: وقال.
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هبا النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص بنت تسع)1(، ويف بعض طرق احلديث أّن الغناء كان يف فطر)2( فأقّل ما 
كان عمرها عرش سنني، فإّما أن تكون بالغة، فينتفي)3( ما قااله، وقد قال الّشافعي 
املحّرمات، وقد  إّن نساء هتامة حيضن لستٍع)4(، وإّما مراهقة، واملراهقة متنع)5( من 
حكم مجاعة من العلامء بمنع الصبّي املمّيز ]من[)6( لبس احلرير، ومنع املراهق من 
ومَلا  بكر،  أيب  عىل  رّدا  ذلك  لذكر  الطفولّية  حيث  من  ذلك  جواز  كان  ولو  النّظر، 
به من  إنكاره ومتّسكوا  به من  أبو بكر]عىل ما احتّجوا  أنكر  بالعيد)7(، ومَلا  له  عّلل 

قولمزمور[)8( ]الّشيطان[)9(«.

وأّما قولم يف املرأة التي نذرت: أّن غناءها كان ممّا ال ُيطِرب، فقد بّيناه، وكذلك 
ما  ينقض  يمنع،  )10( ال   ] للمرأة   [ املرأة  أّن غناء  أتت عائشة:  التي  املرأة  قولم يف 
ملحرمها  واملرأة  للّرجل  الّرجل  غناء  جواز  وقياسه  اإلطراب)11(،  من  به  علّلوا 

وزوجها وأشباه ذلك.

وقول القرطبي: »أّن الّظاهر أّنه مل يسمعها«، ظاهر احلديث خيالف ظاهر قوله، 
فإّن فيه: »فلاّم فرغت قال: قد نفخ الّشيطان يف منخرهيا«.

1( البخاري، كتاب مناقب األنصار،َباُب َتْزِويِج النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاِئَشَة، َوُقُدوِمَها املَِديَنَة، َوِبَناِئِه ِبَها، 

اْلِبْكَر  األَِب  َتْزِويِج  باب  النكاح،  كتاب  ومسلم،  صحيحه،  من  أخرى  مواضع  ويف  رقم)3894(، 
منه.  أخرى  مواضع  ويف  رقم)3544(  ِغريََة،  الصَّ

2( كذا يف أ: كان يف فطرتها، ويف ب وج: قطر. واملقصود ما أثبتنا، فإّن عائشة ريض الله عنها بنى 

الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف شوال وهي بنت تسع –كام ذكر املؤلف- فيكون سّنها يف عيد فطر الّسنة  بها 
القابلة عرش سنني، وهي مناسبة غناء الجاريتني، رواه ابن ماجه بسنده عنها، قالت: »دخل عيّل 
أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري األنصار تغّنيان مبا تقاولت به األنصار يف َيْوِم ُبَعاٍث، قالت: 
وليستا مبغّنيتني، فقال أبو بكر: أمبزمور الّشيطان يف بيت الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ وذلك يف َيْوِم ِعيِد اْلِفْطِر، 

فقال الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا أََبا َبْكٍر، إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيًدا، َوَهَذا ِعيُدَنا«.
3( يف ب: فينبغي.

نِّ الَِّتي َيُجوُز أَْن َتِحيَض ِفيَها اْلَمْرأَُة.  4( البيهقي، الّسنن الكربى، 476/1 رقم )1530(. ويف باب السِّ

690/7 رقم )15416( َقاَل الّشافعي رَِحَمُه اللُه: أَْعَجُل َمْن َسِمْعُت ِبِه ِمَن النَِّساِء َيِحْضَن ِنَساُء 
ِتَهاَمَة َيِحْضَن لِِتْسِع ِسِننَي. قلت والفارق يف املعنى بنّي. 

5( يف أ: واملراهق مينع. 

6( ما بني عاقفتني سقط من أ. 

7( يف ب وج: وملا عّلله بالعيد. 

8( ما بني عاقفتني مرضوب عليه يف ب. وليس هو يف ج.

9( ما بني عاقفتني ليس يف ب وج.

10( ما بني عاقفتني سقط من أ. 

11( يف أ: االضطراب. 
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َفاَم  وقوله: »إّنه لو مل يكن حمّرما لكان من الّلغو الذي ُيْعَرض عنه، غري ُمَسّلٍم، 
كان  اجلاريتني  وغناء  وحضوره،  فعله،  من  يمتنع  لو  كّل  وال  منه،  ُيْمَتنَع  لغو  كّل 
لوا، وكان ملسو هيلع هللا ىلص حارَضه، ولعب احلبشة، ورقصهم يف املسجد، وأشباه ذلك من الّلهو 
والّلغو، ثّم أّنه ليس فيه أّنه قصد الّسامع واستدعاه، وإّنام)1( ُفِعَل بحرضته فلم ينكره، 
وال سّد أذنيه، كام فعل يف املزامري، وأمره بالوفاء بالنّذر قوّي، وكذلك استدعاؤه من 

عائشة سامع املرأة.

ثّم إهّنم مل يثبتوا عىل تعليل، وإّنام إن دّل دليل عىل اجلواز مَحَُلوه عىل أّنه كان من 
شعر ليس فيه من ذكر األوصاف، فيجعلون املنع يف غريه من جهة الّشعر، فإن احتّج 
غَر، وتارة حيملونه عىل سامع َمْن جيوز  عليهم بِشْعٍر َسامِلٍ ممّا ذكروه، ذكروا تارة الصِّ
له، وإن ورد عليهم َمْن ال جيوز عىل رأهيم سامُعه، جعلوا أّنه كان ممّا ال ُيْطِرب، وهذا 

يكون كافيا يف الّرد عليهم.

وقولم: إّن ذلك خمصوص بالعيد والعرس)2(، حيتاج إىل الّدليل املخّصص)3(، 
ص، وال نعلم أحدا من أهل االجتهاد قال بجواز  واألصل الّتعميم حّتى يرد خُمَصِّ
الغناء يف العيد والعرس دون غريه، فالقول به إحداُث قول آخر، واجلمهور عىل املنع 

منه، وإن كان اإلمام فخر الّدين اختار فيه تفصيال.

وأّما احتجاج ابن اجلوزي بام ذكره أهّنم كانوا يقولون يف ]غنائهم[)4( »أتيناكم 
حرص،  صيغة  الّلفظ  يف  ليس  فإّنه  فيه،  حّجة  فال  ُقتَِل،  من  ندهبم  وكذا  أتيناكم«، 
الّربيع:  فيجوز أن يكونوا يقولون أشياء هذا من مجلتها، ويدّل عليه أّن يف حديث 

»ويقوالن فيام يقوالن:

*  وفينا نبّي يعلم ما يف غد  *

فدّل عىل أهّنام كانتا تقوالن أشياء كثرية عىل عادة من يغنّي يأيت بالغّث والّسمني، 
ولو كان كام قال، لكان الّتحريم ألجل ما يعرض يف الّشعر من ذكر اخلدود والقدود 

- كام قال- ال ملعنى يف الغناء كام بّيناه غري مّرة.
1( يف ج: ورمّبا.

2( كشف القناع،ص 81.

3( يف أ: دليل مخّصص، ويف ج: إىل دليل املخصوص. 

4( ما بني عاقفتني سقط من أ. 
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وأّما محلهم ذلك عىل ذلك الّزمن فيحتاج إىل دليل. 

وقد قّدمنا يف ترمجة)1( النّعامن وحّسان)2( ومعاوية وعمرو وعبد اهلل بن جعفر ما 
خيالف ما قاله، وسنذكر بعُد يف غناء النّساء أشياء ممّا كان يغنّى به يف زمن الّصحابة، 
اآليات  الكالم عىل  متام  فهذا  اعرتاف،  ناقص  من  ويظهر  إنصاف)3(،  يقع  ما  وقّل 

واألحاديث.

وأّما ما ذكروه من اآلثار فال حّجة فيها)4(.

إّنام قاله يف قوم حمرمني من حّقهم  أّما قول عمر: »أال ال سمع اهلل لكم«، فهذا 
بالغناء  واشتغالم  ذلك،  فرتكهم  املرشوع،  والّدعاء  والّذكر  بالّتلبية  يشتغلوا  أن 

يستحّقون به الذّم.

وكان  كيف  الّتحريم،  إرادة  االحتامالت  فأبعد  تغنّيت«،  »ما  عثامن:  قول  وأّما 
غريه  عن  تنّزه  كام  ذلك  عن  تنّزه  وإنام  له،  تغنّيان  جاريتان  له  وكان  الغناء،  يسمع 
من  وكثري  حراما،  ذلك  وليس  الّذَكِر،  ومّس  بالّتمنّي  قرنه  ولذلك  املباحات،  من 

الّصحابة رضوان اهلل عليهم توّرعوا أو زهدوا يف كثري من املباحات.

وقول ابن مسعود: »الغناء ينبت النّفاق«، فقّدمنا اجلواب عنه.

وأّما ما احتّجوا به من املعقول:

الّتحريم،  فيهام  واألصل  ولعب،  لو  الغناء  قولم  وهو  األّول:  الوجه  فأّما 
منع  عنه  فاجلواب  وقّرروه)6(،  الّتحريم،  منهام  واستنتجوا  مقّدمتني،  وذكروا)5( 
املقّدمتني، فإّن من النّاس من يقول: الغناء ليس لوا وال لعبا، وإّنام فيه تفصيل، وعىل 
تقدير تسليم املقّدمة األوىل فال نسلم أّن الّلهو والّلعب حمّرم، فإّن الّدنيا لو ولعب، 
وأكثر ما فيها من املآكل ]واملالبس[)7( واملشارب واملناكح واملساكن احلسنة، وكثرة 

اخلدم والّرياسات وما ال يقبله احلرص كذلك.
1( يف أ: ترجامن. 

2( يف ج: حسني.

3( يف ج: اإلنصاف.

4( يف أ: فيه. 

5( يف ج: ثّم ذكروا.

6( كشف القناع، ص45-43.

7( ما بني عاقفتني سقط من ب وج. 
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وما احتّج به عىل املقّدمة الّثانية فال حّجة فيه. 

أّما اآلية األوىل: فإّن الذّم فيه ملن اّتذ دينه لوا ولعبا، وليس من غنّى أو سمع 
الغناء اّتذ دينه لوا ولعبا.

وأّما اآلية الّثانية، والّثالثة: فال نسّلم أّن ذلك ذّم، وإّنام هو إخبار عن حالا، وأّن 
هذه صفتها.

وأّما اآلية الّرابعة: وهي)1( قوله: ﴿َفَذْرُهْم َيُوُضوا َوَيْلَعُبوا﴾)2( فال حّجة فيها، 
فإّن هذا هتديد ملن خاض ولعب واشتغل عن اآلخرة وما يقّرب إىل اهلل تعاىل، فذّموا 
ذّما  ذلك  فليس  َوَيَتَمتَُّعوا﴾)3(،  َيْأُكُلوا  ﴿َذْرُهْم  ومثله:  الّطريق،  هذا  سلوك  عىل 
بمحّرم،  ليس  فالّلهو من حيث هو  ذلك حرام،  أّن  أحد  يقل  ومل  والّتمّتع،  لألكل 
كيف وقد كانت األنصار حيّبون الّلهو، ومل يمنعوا من حمّبته بل ُأِقّروا عليه يف قوله 
عليه الّسالم: »أما علمِت أّن األنصار يعجُبهم الّلهو، فلو بعثت معها بغناء«)4( عىل 
ما قّدمناه، وقول الّصحابة مّلا قيل لم: »ما هذا ؟ فقالوا: نلهو«)5(، ولو كان حراما 
ملا أجابوه به)6(، وحرص عائشة عىل الّلهو كام قالت: »فاقدروا قدر اجلارية احلديثة 
الّلهو«، وقد وقف لا ملسو هيلع هللا ىلص حتى نظرت إىل لعب احلبشة زمانا  الّسّن احلريصة عىل 

طويال، وكذلك رقص احلبشة، إّنام كان لوا ولعبا.

وأّما ما استدّلوا به من احلديث فال يدّل ]عليه[)7(.

 أّما احلديث األّول: وهو قوله: »كّل يشء يلهو به الّرجل فهو باطل«، احلديث، 
فقد قّدمنا اجلواب عنه، وأّن الباطل ما ال فائدة فيه، وغالب املباحات ال فائدة فيها، 

1( يف ب: وهو.

2( سورة الّزخرف، 83. 

3( سورة الحجر، 3. 

َقالَْت:  ْجُتَها،  َفَزوَّ األْنَصاِر  ِمَن  َجاِرَيٌة  َكاَن يِف ِحْجرى  َقالَْت:  َعاِئَشَة  َعْن  4( تقّدم تخريجه. ومنه 

ْيُتْم  َفَدَخَل َعيَلَّ رَُسوُل الله -ملسو هيلع هللا ىلص- َيْوَم ُعرِْسَها َفَلْم َيْسَمْع ِغَناًء َوال لَِعباً، َفَقاَل: »َيا َعاِئَشُة، َهْل َغنَّ
َعَلْيَها؟ أَوال ُتَغنُّوَن َعَلْيَها؟ ». ُثمَّ َقاَل: »إِنَّ هَذا اْلَحيَّ ِمَن األْنَصاِر ُيِحبُّوَن اْلِغَناَء«. الهيثمي عيل 
بن أيب بكر بن سليامن أبو الحسن نور الّدين )ت 807هـ( موارد الظآمن إىل زوائد ابن حّبان، 
تحقيق حسني سليم أسد الّداراين وعبده عيل الكوشك، ط1، دار الثقافة العربية، دمشق، 1412 

هـ/ 1992 م، 331/6 رقم)2016(.
5( البيهقي، الّسنن الكربى، رقم)21014(.

6( يف ب: ملا أجابوه به. يف ج: ملا أجابوا به.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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بل املباح من حيث هو هو ال فائدة فيه، فإّنه املستوي الّطرفان)1(.

برؤوس  النّقر  أّنه  اخلليل)2(،  فنقل عن  فيه،  فالّدد خمتلف  الّثاين:  وأّما احلديث   
األصابع عىل األرض)3(، فال داللة له حينئذ عىل الغناء.

وقيل: هو الّلعب بمعزفة)4(، فال داللة له أيضا.

وقيل: هو الّلهو)5(. 

وإذا كان خُمَْتَلفا يف موضوعه مل يستدّل به، ثّم بتقدير ]تسليم[ )6( أّنه الّلهو، فال داللة 
فيه، فإّن الّتربئة وقعت يف لفظ الّشارع بإزاء معاين اخلروج عن املّلة، وهو نادر جّدا، 
ذلك،  وأمثال  اجليوب«)7(،  وشّق  اخلدود  لطم  من  منّا  »ليس  لقوله:  الّتحريم  وإرادة 
واردة)8( ليس عىل طريقتنا)9( ومل ُيِرِد الّتحريَم كقوله: »ليس منّا من مل يتغّن بالقرآن«)10(، 
وأمثال ذلك كثرية، ويدّل)11( عىل أّنه ليس املراد الّتحريم ما قّدمناه من األدّلة املقتضية 

لإلباحة من سامعه ملسو هيلع هللا ىلص، والّصحابة، وغناء مجاعة من الّصحابة والّتابعني.

وأّما قوله: إّن التربئة قطع العلقة مّرة )12( حّتى لو قال لزوجته: »ليست منّي«، 
تطلق ثالثا)13(. ممنوع، بل نقول ال يقع به طالق إاّل إن أراده، وال يقع الّثالث إذا 

أراد الّطالق إالّ أن يريدها.

1( يف أ: الطرفني.

2( يف ج: فنقل الخليل.

رَب، ورَضِْب  3( كتاب العني، باب الّلفيف من الّلفيف من الّدال، 91/8 ولفظه: ِحكاية االستنان للطَّ

األصابع يف ذلك. ولسان العرب، )مادة : ددن(، وعبارته: الرّضب باألصابع يف الّلعب. وانظر كشف 
القناع، ص46.

4( انظر: لسان العرب، فصل العني املهملة، 244/9. وذكر ابن سيده أبو الحسن عيل بن إسامعيل 

بن سيده املريس )ت 458هـ( يف باب املالهي والغناء: أَنه َكاَنت لداود َنِبي الله ملسو هيلع هللا ىلص ِمْعزََفة إِذا 
َقَرأَ رضب بَها فيبيك وُيبيك. انظر: املخّصص، تحقيق خليل إبراهيم جّفال، ط1، دار إحياء الّتاث 

العريب، بريوت، 1417ه/1996م، 9/4.
5( قاله ابن األعرايّب، تهذيب الّتهذيب، )مادة: دد(.

6( ما بني عاقفتني من ب وج.

7( البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس مّنا من شّق الجيوب، رقم)1294(.

8( يف أ: واراده. وموضعها يف ج بياض.

9( يف ب: واردة عىل معنى أّنه ليس عىل طريقنا. ويف ج: عىل معنى ذلك ليس عىل طريقتنا.

10( تقّدم تخريجه.

11( يف أ: ودّل.

12( يف أ: أّن العلقة قطع العلة مرّة.

13( كشف القناع، ص 48.
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بالّلغة«)1(،  أعلم  مالكا  ألّن  اخلليل،  تفسري  من  أوىل  مالك  به  فّس  »ما  وقوله: 
باالشتغال  منفرد  واخلليل  فنون،  صاحب  مالكا  فإّن  ذلك،  يسّلم  ال  أحدا  فلعّل 
بالّلغة والنّظر فيها، ثّم إّن هذا العام خرجت منه أفراد كثرية جّدا ُتْضعف)2( التمّسك 

به عند كثري من األصولّيني.

فهذا الكالم عىل الوجه األّول من املعقول.

وأّما الوجه الّثاين: »فقوله الغناء جيّر إىل ما ال جيّر إليه اخلمر من املفاسد«)3(، غري 
)4( من سمع)5( الغناء، أو غنّى فدعاه إىل  مسّلم، وال نعلم أحدا، وال سمعنا ]أّنه[ 

القتل، وأخذ املال، وسّب األعراض)6(، واستباحة الفروج.

وأين الغناء من اخلمر؟ فإّن الغناء حيّرك يف القلب ما كان)7( فيه إن خريا فخري، وإن 
رّشا فرّش، واخلمر ُيْدِخل يف القلب ما ليس فيه، وحيّرك ماهو كامن فيه، والفرق بني 
املقامني واضح جّدا، فَكْم َمْن مل يعِص اهلل تعاىل فأسقي)8( اخلمَر فأتى بمعاٍص كثرية.

عليه«،  حُيَْرم  واحلُداء  األعراب  ونشيد  النّْصُب  ُيطِرُبه  َمْن  »إّن  قاله:  ما  وقياس 
وال قائل به، ورأينا كثريا ممّن َيْطرُب الّطَرَب الكثرَي بمجّرد النّشيد، السيام بالّصوت 

احلسن. واخلصم أطلق القول بإباحة ذلك. 

وأّما الوجه الّثالث: أّن الغناء حيّرك من متعاطيه دواعي الّصبى... إىل آخره)9(، 
فام ذكره ال يقتيض الّتحريم إاّل عىل َمْن يف قلبه هوى حمّرم، وحينئذ يكون الّتحريم 
لعارض، فأّما َمْن يف قلبه هوى حمبوب أو مباح، فكيف ُيْمنَع ِمن حتريكه وتذّكره؟ 
وكذلك)10( َمن ليس يف قلبه هوى ال يندرج فيام قاله، وقد قّدمنا أّن بالاًل كان إذا 

1( م، ن، ص49.

2( يف ب: فضعف.

3( م، ن.

4( ما بني عاقفتني من ج.

5( يف أ: وال سمعنا به سمع. ويف ج: وال سمعنا أّنه سمع.

6( يف ب: العرض.

7( يف أ: ما هو.

8( يف أ: استقى ويف ب: اسقى.

9( كشف القناع، ص49.

10( يف أ: ولذلك.
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أقلعت عنه احلّمى يرفع عقريته ويتشّوق إىل وطنه بقوله: ]من الّطويل[

*  أال ليت شعري هل أبيتن  *

والّتشّوق إىل األوطان واألحباب وتذّكر ما مىض فيهّن من الّسور واالجتامع، 
كّل ذلك حممود غري مذموم بغري نزاع، فإن نازع ] يف ذلك[)1( منازع فهو هوس يف 

الّدماغ.

وأّما قياسه عىل اخللوة باألجنبّية)2(، فقياس فاسد، فإّن اخللوة تدعو إىل الفساد، 
وتسّلط الّشيطان عىل اإلنسان، كام ورد أّنه: »ما خال رجل بامرأة إاّل كان الّشيطان 
ثالثهام«)3(، فاخللوة تدخل يف القلب من املفاسد ما ليس فيه، وتقّوي ما فيه، وليس 

الغناء كذلك، وَمن ال يقول بالقياس ال ُيلتفت إىل يشء ممّا قال.

 ونقول اخللوة ثبت حتريمها بالنّص فنحتاج يف حتريم الغناء إىل نّص، ثّم َمن يقول 
بالقياس له أن يقول: الغناء حيُصل من سامعه أحوال سنّية، من إثارة النّدم، والّشوق 
والّداعي  حمبوب،  وذلك  الّدمع،  وجريان  القلب،  رّقة  منه  وحيصل  اخلريات،  إىل 
إىل املحبوب حمبوب، فإن كان خالف ذلك فالّتحريم حينئذ لعارض، والعوارض 
ليس الكالم فيها، فإّن َمْن قرأ القرآن ملقصد رديء كان مرتكبا ملحّرم)4(، كمن قرأ 

ليشّوش عىل مصّل، أو نائم، وأمثال ذلك من املقاصد.

واملّجان)5(،  باملخانيث  تشّبها  الغناء  تعاطي  يف  أّن  فقوله  الّرابع:  الوجه  وأّما 
وال  مغنّيا،  خمنّثا  رأينا  وما  األوىل،  املقّدمة  منع  عنه  فاجلواب  حرام)6(  هبم  والتشّبه 
تعاطي  نادر وليس يف  فهو  فإن فرض  قبله،  أزمنة كثرية  زمننا وال يف  به يف  سمعنا 

الغناء تشّبه)7( بَمن ذكر.

1( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

2( كشف القناع، ص50.

الله عنه،  3( أحمد، املسند، ط/الرسالة، رقم )114( بإسناد صحيح عن عمر بن الخّطاب ريض 

َثالُِثُهاَم«.  ْيَطاَن  الشَّ َفإِنَّ  ِباْمَرأٍَة،  أََحُدُكْم  َيْخُلَونَّ  »اَل  ولفظه: 
4( يف ب:املحرّم.

5( يف ج: املجانني.

6( كشف القناع، ص 50.

7( يف ب وج: تشّبها.
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وأّما املقّدمة الّثانية، فالّتشّبه إّنام يكون يف يشء خمصوص به ال يتعاطاه إالّ هو، 
فيفعل تشّبها به، أّما ما كان يفعله)1( هو وغريه ال يقال فيه تشّبه، واملخنّثون يتعاطون 
غسل القامش كثريا، وسكنى اخلانات)2( واستئجارها، فعىل ما قال حيُرُم ذلك، وال 

يمكن القول به.

فيهم ال  األزمنة، وهو حادث  املخنّثني كان يف بعض  الغناء يف  إّن وجود)3(  ثّم 
أهّنم أصل فيه، وقبل ذلك الّزمن كان الغناء موجودا يف غريهم، فال يلزم منه أهّنم 

إذا فعلوه حيرم.

الّصحابة  من  مجاعة  سمعهم  يغنّون  كانوا  الذين  املخانيث  من  مجاعة  إّن  ثّم 
والّتابعني كام قّدمنا، وسنذكر بعد ذلك نبذة منه.

وأّما الوجه اخلامس: فقوله صوت مطرب بانفراده، فكان حراما كالعود وسائر 
املالهي املطربة بانفرادها، ُيْقَلُب عليه)4(، فيقال:] الغناء[)5( صوت مطرب بانفراده، 
أّن  دّللنا عىل  قد  إّنا  ثّم  الّطيور وأشباه ذلك،  مباحا كاحلُداء والنّْصب وغناء  فكان 

الّطرب واإلطراب ليسا بمحّرمني.

مجاعة  قال  حيّرمه  وَمْن  معه،  كالم  ال  العود  يبيح  فَمْن  العود،  عىل  قياسه  وأّما 
منهم: القياس حتليله، وإنام حّرم لكونه صار شعار الّشاربني، وآلة لم، وداعيا لم 

إليه، فليس الّتحريم ملا قاله من اإلطراب.

حمّرم  ماهو  فيها  فإّن  بصحيح،  ليس  الّتعميم  فهذا  املالهي،  وسائر  قوله:  وأما 
حلديث ورد فيه كطبل الكوبة عند َمن حيّرمه، وقد قالوا أيضا: القياس حتليله، لكن 

املنع ألجل اخلرب عىل ما سيأيت، عىل أّن بعض من يبيح الغناء يبيحه أيضا.

به مجاعة   ومنها ما حيُرم كاملزمار واألوتار لكوهنا شعارا)6( للرّشاب كام رّصح 
الّشبابة  وكذلك  سيأيت،  ما  عىل  اجلميع  يبيح  من  النّاس  ومن  بتحريمه،  يقول  ممّن 

1( يف أ: يفعل.

2( يف ب: الحانات، ويف ج: الحانوت.

3( يف ج: وجد.

4( يف ب: فتقلب عليه.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( يف أ: رشابا.
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عند قوم، فَمْن)1( يبيح كّل ذلك يندفع عنده القياس، وَمْن حيّرم فليس العّلة عنده 
اإلطراب، فاندفع ما ذكروه من القياس، وزال االلتباس.

فهذا متام الكالم عىل النّوع الّثالث وهو املعقول.

وقد طعن مجاعة من القائلني بالّتحريم عىل ما اّدعاه أهل اإلباحة من اإلمجاع، 
 ،)2( املدينة  إبراهيم بن سعد من أهل  إاّل  باإلباحة  الّطرطويّش وغريه: مل يقل  فقال 
إبراهيم فمن أهل احلديث  فأّما  البرصة،  العنربي من أهل  وعبيد)3( اهلل بن احلسن 
وليس من أهل الفقه. وأّما عبيد اهلل فينسب إىل الّزندقة. ومحلوا ما ورد عن الّصحابة 

والّتابعني عىل غناء النَّْصب والّركباين.

خاّصة،  جوارهيم  من  يسمعون  كانوا  إّنام  وأمثاله  جعفر)4(  بن  اهلل  وعبد  قالوا: 
ذكره ابن اجلوزي)5( ومحل ما سمعه أمحد، وأمثاله من األئّمة، عىل ما كان يغنّى به 

من القصائد الّزهّديات)6(. 

فأّما الّطعن يف اإلمجاع فمردود، فإّن من احلّفاظ كابن حزم وابن طاهر وابن قتيبة 
وأمثالم ساقوا ]اإلباحة[ )7( باألسانيد عن الّصحابة. والقائلون بالّتحريم مل يوردوا 

من طريق جّيد عن أحد إىل)8( الّصحابة الّتحريم.

الّسابق)9(  واإلمجاع  سابق،  واإلمجاع  حادث،  اخلالف  أّن  اإلباحة  أهل  واّدعى 
الّسابق يرفع أثر اخلالف الاّلحق، ]وال نعرف أحدا من الّصحابة قال بتحريمه[ )10(، 
وما نقل عن ابن مسعود وعمر وعثامن ال حّجة فيه، إْن لو ثبت، وقد بّيناه. وقد قّدمنا 
] اجلواب عنه، وأثبتنا باألسانيد)11( الّصحيحة غناء بعض الّصحابة بحرضة بعضهم 

1( يف ب: ممن.

2( يف أ: إبراهيم بن سعد من أهل سعد من أهل املدينة.

3( يف ب: عبد.

4( يف أ: عبيد الله بن جعفر.

5( تلبيس إبليس، ص216.

6( م، ن، ص204.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( كذا يف ج: ويف أ: من.

9( يف أ: أّن الخالف حادث والوفاق الّسابق يرفع أثر الخالف.

10( ما بني عاقفتني سقط من أ.

11( يف ج: األحاديث.
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يف غري نكري، وأقوال بعضهم، واشتهار ذلك من غري نكري من أحد، وأّما نسبة اجلواز 
وما  عليه،  اّتفاقهم  ونقل  إليهم،  ذلك  نسب  َمن  أحص  فال  ومّكة  املدينة  أهل  إىل 
خالف يف ذلك أحد من الفقهاء وأهل األخبار إاّل ما ذكره[)1( القايض أبو الّطيب 
الّتلقي منه)4(،  ومنه تلقاه الطرطويش ]والقرطبي[)2( ]وابن اجلوزي[)3( وأشار إىل 
ليست  والّتواريخ  واآلثار  باألخبار  معرفته  أن  إالّ  القدر  كان جليل  وإن  والقايض 
بذلك، والذي)5( نقل اإلمجاع أهل الّشأن وقد قّدمنا ]أّن ما ُنِقَل[ )6( عن أيب حنيفة 
َل عىل الغناء املقرتن به منكٌر ونحوه،  ومالك والّشافعي وأمحد، ممّا يقتيض املنع، ُأوِّ
مجعا بني النّقول)7(، فإّن ما ُنِقَل ممّا يقتيض الّتحريم حمتمل، وفعلهم وقولم رصيح يف 
اإلباحة، وقد قّدمنا عن مالك أّنه قال: »أهل بلدنا ال ينكرونه وال يقعدون)8( عنه«. 
وقال الّشافعي: »ليس أحٌد من أهل احلجاز حيّرمه«. وقد تواترت اآلثار وتظافرت 
النّقول عن أهل احلجاز. وأّما أمحد فقد قّدمنا أيضا ]أّنه[ )9( مّلا سمع عند ابنه، وذكر 
له ابنه: أّنك تنهى عنه، فقال: »كنت أظّن ]أّنه[ )10( يقرتن به منكر«، فهذا جوابه عن 

املنع ال ما ذكروه. 

وباجلملة فإّنام ُيْبطِل ما اّدعاه املبيحون من الوفاق، إثبات خالف عن الّصحابة، 
ال جمّرد دعوى.

وأّما ما ذكروه عن إبراهيم بن سعد، فجهل بالرّتاجم، وبمعرفة طبقات النّاس، 
وقد ذكرنا يف ترمجته حاله، وكونه من احلّفاظ الفقهاء.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ، وعبارته وردت فيه باآليت: ... وقد بّيناه. وقد قّدمنا يف فصل اإلجامع 

الّنقل عن أهل املدينة ومّكة، والذي قال به فالن وفالن، هو القايض أبو الّطيب ومنه تلّقاه..إلخ.
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

4( وذلك يف مواضع من كتابه تلبيس إبليس منها: ص 204 و205 و206 و207.

5( مكان هذه العبارة بياض يف ج.

6( ما بني عاقفتني بياض يف ج.

7( يف أ : املنقول.

8( يف ج: وال يقرصون عنه.

9( ما بني عاقفتني من ج. 

10( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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وأّما ما نسب إىل عبيد اهلل فإّنام أخذ من تصويبه كّل جمتهد يف األديان، فَفهم من 
إثم عليهم)1( ال  أّنه ال  امللل، وبعضهم فهم  بتصويب أهل  يقول  أّنه  بعُضهم  ذلك 

أّنه)2( يقول إهّنم عىل الّصواب.

من  تواريخ  عّدة  يف  ترمجته  نظرت  فقد  عنه،  يصّح  ال  هذا  إّن  أقوله:  والذي 
يوجد هذا يف  وإّنام  عنه،  ذلك  ذكر  من  أر  فلم  الرّتاجم،  تكّلم عىل  َمن   )3( ]كتب[ 
كالم األصولّيني املتأّخرين، وأن لو كان قال هذا فمراده ]بأهل األديان[)4( امللّيون 

كاملعتزلة والّشيعة واحلشوّية وأمثالم، ال أّنه يريد اليهود والنّصارى)5( وأمثالم.

منه  وأراد  القضاء،  يف  مجيلة  سرية  وله  والّدين،  العلم  أهل  من  اهلل  عبيد  وكان 
املهدّي أن حيكم يف واقعة بخالف احلّق فلم يفعل فعزله )6(، وسئل عن مسألة فأجاب 
فيها بخالف الّصواب فرّد عليه الّسائل، فقال: »أرجع وأنا صاغر ألن أكون َذَنًبا يف 
احلّق خري من أكون رأًسا يف الباطل«)7(، وقد روى عنه األئّمة كعبد اهلل بن مهدي 
وطبقته، وأخرج له مسلم يف صحيحه)8(، وأبو داود يف النّاسخ واملنسوخ)9(، وذكره 
ابن حّبان يف كتاب الّثقات وأثنى عليه، وقال: »من سادات البرصة فقها وعلام«)10(، 

ووّثقه النّسائي، وقال حمّمد بن سعد: »ثقة حممود عاقل«)11(.

فهذا كالم األئّمة القريبني من زمنه، واملشاهدين حلاله.

وبقّية ما اّدعوه من احلمل عىل غناء النّْصب والقصائد والّزهدّيات وأمثال ذلك، 
تقّدم الكالم عليه.

1( يف ب وج: عليه.

2( يف ب: أّنهم.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ .

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( يف أ: الّنصارى واليهود.

6( أخبار القضاة، 122/2.

7( الخرب يف أخبار القضاة،90/2 ولفظه: عن َعْبد الرحمن ْبن مهدي، قال: كنت عند عبيد الله 

ْبن اْلَحَسن، فذكر حديثاً، فأخطأ ِفْيِه فقلت: ليس هو كام قلت، هو كذا وكذا، قال: إذن أرجع 
وأنا صاغر.

، رقم)2170(. َعاِء لَُه إَِذا ُحرِضَ 8( الّصحيح، كتاب الجنائز، باب باب ِف إِْغاَمِض اْلَميِِّت َوالدُّ

9( ذكر ذلك الحافظ املّزي يف تهذيب الكامل، 23/19.

10( الّثقات، 143/7.

11( تهذيب الّتهذيب، 7/7.
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وذكر الغزايل يف اإلحياء طريقة أخرى يف اإلباحة، فقال: »قول القائل اليشء)1( 
بالّسمع،  بل  بالعقل  ُيعرف  ال  أمر  وذلك  عليه،  يعاقب  تعاىل  اهلل  أّن  معناه  حرام، 
وأدّلة الّسمع منحرصة يف الكتاب والّسنة واإلمجاع والقياس، فإذا مل يكن يشء من 
ذلك، فليس بحرام بل هو مباح«، قال: وقد دّل النّص والقياس عىل إباحة الغناء، 
أّما النّص فقد سمع النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص -وساق ما ذكرناه-، وأّما القياس فإّن الغناء اجتمع 

فيه معان ينبغي أن ُيبحث عن أفرادها، ثّم عن جمموعها.

فأفرادها أّنه سامع صوت طّيب موزون، مفهوم املعنى، حمّرك للقلب، فالوصف 
األعّم فيه أّنه صوت طّيب، ثّم إّن الطّيب ينقسم إىل املوزون وإىل غريه، واملوزون 

ينقسم إىل املفهوم كاألشعار، وإىل غريه كأصوات اجلامدات واحليوان)2(.

أّما سامع الّصوت الطّيب من حيث أّنه طّيب فال ينبغي)3( أن حيّرم بل هو حالل 
عباده  اهلل عىل  امتنان  احلسن  الّصوت  فدّل عىل سامع  النّص  أّما  والقياس،  بالنّص 
ْلِق َما َيَشاُء﴾)4( فقيل: إّنه الّصوت احلسن)5(، ]ويف احلديث: »ما  بقوله: ﴿َيِزيُد ِف اخْلَ
بعث اهلل نبّيا إاّل حسن الّصوت«[)6(،)7( ]ويف احلديث: »هللََُّ أشدُّ َأَذًنا للّرجل احلسن 
َقْينَتِه«)9(، -وقد قّدمنا يف قراءة القرآن  الَقْينَة إىل  )8( بالقرآن من صاحب  الّصوت[ 

1( كذا يف الّنسخ، ويف اإلحياء: الّسامع.

2( يف ب وج: الحيوانات.

3( كذا يف اإلحياء ويف الّنسخ: ال ينبغي.

4( سورة فاطر، 1.

5( الكرماين محمود بن حمزة بن نرص، أبو القاسم برهان الّدين، ويعرف بتاج القراء )ت نحو 

505هـ(، غرائب الّتفسري وعجائب التأويل، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ومؤسسة علوم 
الحسن«.  الصوت  وهو  -بالحاء-،  اْلَحْلِق  يِف  مسعود:  ابن  »وقرأ  قال:   .944/2 بريوت،  القرآن، 
السيوطي، الدّر املنثور يف الّتفسري باملأثور، تحقيق عبد الله عبد املحسن الّتيك، ط1، مركز هجر 
اْبن  َوأخرج  قال:   251/12 1424ه/2003م،  القاهرة،  واإلسالمّية،  العربّية  والدراسات  للبحوث 
ْوت اْلحسن. وأخرج عبد بن حميد،  اْلُمْنذر َعن اْبن َعبَّاس: »يِزيد يِف اْلخلق َما َيَشاء« َقاَل: الصَّ
وابن املنذر، وابن أيب حاتم، والبيهقي يف »شعب اإلميان« عن الزّهرّي يف قوله: »يِزيد يِف اْلخلق 

َما َيَشاء«. قال: حسن الّصوت«. 
6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

اَمِئل َعن َقَتاَدة َوزَاد َقْوله: »وََكاَن َنِبيُكم حسن اْلَوْجه  ِْمِذّي يِف الشَّ 7( قال العراقي: أخرجه التِّ
َواب األّول، َقالَه  ْوت«، ورويناه ُمتَِّصال يِف الغيالنيات من ِرَواَية َقَتاَدة َعن أنس، َوالصَّ حسن الصَّ
ارَُقْطِنّي، َوَرَواُه اْبن مرَْدَوْيه يِف الّتفسري من َحِديث َعيّل بن أيب َطالب وطرقه كلَها َضِعيَفة.  الدَّ

املغني عن حمل األسفار يف األسفار، يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار، ص 742.
8( ما بني عاقفتني سقط من ج.

9( قال العراقي: »أخرجه اْبن َماَجه َواْبن حَبان َواْلَحاِكم َوَصّححُه من َحِديث فَضالة بن عبيد. 
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إّنام جيوز  مجلة من ذلك-، قال: فدّلت األدّلة عىل إباحة الّصوت احلسن، فلو قيل 
يسمع  أن  جاز  وإذا  الّطيور،  صوت  سامع  حتريم  للزم  القرآن،  يف  يكون  أن  برشط 
صوَت غرِي مفهوٍم َفِلَم ال جيوز سامع صوت مفهوِم احلكمة واملعاين؟ وإّن من الّشعر 

حلكمة، فهذا الكالم عىل الّصوت من حيث كونه طّيبا حسنا.

النّظر الّثاين: يف الّصوت احلسن املوزون، فإّن الوزن وراء احلسن، واألصوات 
املوزونة ثالثة باعتبار خمارجها، فإهّنا إّما أن ترج من حنجرة مجاد، أو حيوان، وذلك 
)1( وسائر الّطيور املسموعة، فصوهتا)2( مع طيبه  احليوان إّما إنسان أو غريه، كالَقاَمِريِّ
موزون، متناسب املطالع)3( واملقاطع، فلذلك ُيْسَتَلذُّ سامُعها، واألصل يف األصوات 
حيُرم  أن  ويستحيل  احلناجر،  أصوات  عىل  املزامري  وضعت  وإّنام  احليوان،  حناجر 
سامُع هذه األصوات لكوهنا طّيبة موزونة، وال فرق بني حنجرة وحنجرة، وال بني 
األصوات  ]سائر[)4(  سامع  العندليب  صوت  عىل  يقاس  أن  فينبغي  وحيوان،  مجاد 
اخلارجة من سائر األجسام باختيار اآلدمي، كالذي خيرج من حلقه أو من القضيب 
والّطبل والدّف وغريه إاّل ما استثني)5(، فاألدلة تقتيض حتليل الّطيبات كّلها إاّل ما يف 
َم  حتليله فساد. قال اهلل تعاىل:﴿اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت﴾)6(،)7( وقال: ﴿ُقْل َمْن َحرَّ
املغني عن حمل األسفار، ص323. وقال شعيب األرنؤوط: »)فيه( ميرسة موىل فضالة، دمشقي، 
الّصحابة،  التي تيل  العليا  الّطبقة  الّدمشقي يف  أبو زرعة  الدرداء، وأورده  روى عن مواله وأيب 

وذكره )ابن حّبان( يف »الّثقات«، وباقي رجاله ثقات.
بالقرآن،  الّصوت  حسن  يف  باب  اإلِمامة:  يف   )1340( ماجه  وابن  و20،   19/6 أحمد  وأخرجه 
والّطرباين يف »الكبري« 301/18 )772(، والبخاري يف »تاريخه الكبري« 124/7، والبيهقي 230/10، 
من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا اإلِسناد. وقال البوصريي يف »الّزوائد« ورقة 87 عن إسناد 
ابن ماجة: هذا إسناد حسن لقصور درجة ميرسة موىل فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل 

والّضبط. الحفظ 
وأخرجه الحاكم يف » املستدرك« 570/1-571 من طريق الوليد بن مسلم، به، إاّل أّنه أسقط من 
الّسند ميرسة، موىل فضالة، وقال: صحيح عىل رشط الّشيخني، ورّده عليه الّذهبي بقوله: بل هو 

منقطع. انظر: هامش 2 من صحيح ابن حّبان، 31/3 - 32 .
1( نوع من الّطيور مشهور، وهو حسن الّصوت، يقال ألنثاه: ُقْمرّية، وللّذكر منه: ساُق حّر أو 

الكربى،  الحيوان  حياة  والّدمريي،  قمر(،  )مادة:  العرب،  لسان  قامِري.انظر:  والجمع  الورشان، 
و538.   و351   16/2
2( يف ب وج: صوتها.

3( يف ب وج: مناسبا للمطالع.

4( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

5( يف اإلحياء: الّسامع.

6( سورة املائدة، 5.

7( يف أ: وأحّل لكم الطّيبات.
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ْزِق﴾)1(. ِزينََة اللَِّ الَّتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

النّظر الّثالث: املوزون املفهوم وهو الّشعر، وذلك ال خيرج إالّ من حنجرة إنسان 
يزل  ومل  حرام،  غري  املفهوم  والكالم  مفهوما،  كونه  إالّ  زاد  ما  ألّنه  بإباحته  فيقطع 
احلُداء وإنشاد الّشعر ُيفعالن بحرضته ملسو هيلع هللا ىلص، وبني يديه، وبني الّصحابة من غري نكري، 
ورّبام الُتِمَس ذلك تارة لتحريك اجلامل، وتارة لالستلذاذ، وليس احلداء إالّ أشعارا 
تؤّدى بأصوات طّيبة، وأحلان موزونة، فال جيوز أن حيّرم الغناء لكونه كالما مفهوما 

مستلّذا يؤّدى بأصوات طّيبة وأحلان موزونة.

 النّظر الّرابع: ] النّظر[)2( فيه من حيث كونه حمّركا للّطبع ومهّيجا ملا هو الغالب 
يؤثر)4(  األرواح لألحلان رّس خفّي  مناسبة  وتعاىل يف  فأقول)3(: »هلل سبحانه  عليه، 
م، ومنها ما  فيها تأثريا عجيبا، فمن األصوات ما ُيفِرح، ومنها ما حُيِْزن، ومنها ما ُينَوِّ
ُيْضِحك، ومنها ما َيْستخِرج من األعضاء حركات عىل وزهنا باليد والّرجل والّرأس، 
وال ُيَظّن أّن ذلك لفهم معنى من الّشعر بل هي جارية يف األوتار، ويكفي يف ذلك 
الطّيُب عند بكائه، ويرِصُفه عاّم  الّصوُت  ُيَسّكنُه  مشاهدة الصبّي - وهو يف املهد- 
ُيبكيه إىل اإلصغاء إليه، وكذلك اجِلاَمل - مع بالدة الّطبع- تتأّثر تأثريا َتستِخفُّ معه 
األثقاَل، وَتسَتْصِغر املشاّق، وَينَْبِعث لا من النّشاط ما َتقَطع به املفاوز، وُتْصِغي إىل 
احلادي، ومَتُدُّ أعناقها، وُتِسع يف سريها، حّتى ُتَزْعزَع حماِمَلها، ورّبام ُتْتِلف أنفاَسها 
يف هذا الّسري، وقد قال النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »رفقا بالقوارير«، وقد كان يقُف الّطرُي عىل رأس 

داود عليه الّسالم لسامع صوته، وإذا كان كذلك، فال ُيْطَلق القول بالّتحريم.

هبا،  خمصوص  هو  بام  احلاّسة  تلّذذ)5(  إىل  يرجع  الغناء  فحاصل  القياس  وأّما 
إدراك، ويف مدركات تلك احلاّسة ما  ولإلنسان عقل ومخس حواّس، لكّل حاّسة 
يستلّذ به، فلّذة البرص: املبرَصات اجلميلة، كاخلرضة، واملاء اجلاري، والوجه احلسن، 
وسائر األلوان اجلميلة، وهي يف مقابلة ما ُيْكَره من األلوان القبيحة الَكِدَرِة )6(. ولّذة 

1( سورة األعراف، 32.

2( ما بني عاقفتني سقط من ب.

3( يف ج: فأقوال.

4( يف أ: مؤّثر.

5( يف ب وج: استلذاذ.

6( يف اإلحياء، الكدرة القبيحة. والُكْدرَُة من األلوان ما نحا نحو الّسواد والُغرْبَة. واأللواُن الَكِدرَة: 
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الّذوق: املطعومات  الّروائح الكرهية. ولّذة  الّطّيبة، وهي يف مقابلة  الّروائح  الّشّم: 
العلم  لّذتة:  العقل،  وكذلك  الّلمس،  وكذلك  غريها،  مقابلة  يف  وهي  الّلذيذة، 
بالّسمع،  امُلْدَرَكُة  األصواُت  وكذلك  والبالدة،  اجلهل  مقابلة  يف  وهي  واملعرفة، 
ُيْستلّذ كالغناء واملزامري، وإىل ُمستْكَرهة كنهيق احلامر وغريه، فتقاس  تنقسم إىل ما 
لّذة هذه احلاّسة عىل سائر احلواّس، وُيْسَتْثنَى ما ورد الرّشُع بتحريمه. هذا ]متام[ )1( 

كالم الغزايل )2(.

أّن  ملّخُصه:  بام  كالمه  بعض  عىل  القرطبي  وتبعه  اجلوزي،  ابن  اعرَتض  وقد 
املفردات قد تباح، وال تباح املرّكبات. قال ابن اجلوزي: »وقد نزل الغزايل عن مرتبته 

يف الفهم إىل أن قىض بإباحة املرّكبات إلباحة املفردات«)3(. 

وُرّد عليه بأّن اليئة االجتامعية لا زيادة تأثري، هذا معنى ما قاله، قال: »فإّن العود 
حَيُْرم، وعند  ملْ  بمفرده  به  لو رُضَب  والَوَتر  حَيُْرم،  ملْ  َوَتٍر  بغري  به  َب  رُضِ لو  بمفرده 
ُب هبام، وكذلك ماء الِعنَب مل حيُرْم رشبه فإذا حدثت فيه شّدة  اجتامعهام حيُرُم الرضَّ

ُمْطِربة حرم، وكذلك هنا فإّن باملجموع حيُدُث َطَرٌب خُيِْرُج عن االعتدال«)4(.

فيه،  موجود  ذكره  ما  فإّن  بالعود،  ينتقض  الغزايّل  ذكره  وما  القرطبّي:  قال 
والرّضب به حرام.

جيوز  منفرًدا،  جيوز  يشء  كل  أّن  يقل  مل  الغزايل  فإّن  منهام،  إاّل  العجب  وليس 
]مع[ )5( االجتامع، وإّنام قال هذا يف هذا املقام ]اخلاّص[ )6( ملا ذكر من األدّلة عىل 
جواز كّل مفرد، واليئة االجتامعية مل حيصل منها ما يقتيض الّدليل حتريمه، فإّنه إّنام 
حيصل)7( فيه زيادة إطراب، وزيادة اإلطراب مل يدّل الّدليل عىل حتريمها بل قد قّدمنا 
ما يقتيض اجلواز، وقد قال معاوية بحرضة عبد اهلل بن جعفر وعمرو بن العاص: 

املختلطة. لسان العرب، )مادة: كدر و رجج(.
1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( إحياء علوم الّدين، 2/ 270 - 275، بترّصف من املؤّلف.

3( تلبيس إبليس، ص190.

4( إحياء علوم الّدين، 218/1.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

7( يف ب وج: يحدث.
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شيئا  حُيّرم  ومل  الرّشع،  ورد  أن  وبعد  املبالغة،  بصيغة  فأتى  طروب«،  »الكريم)1( 
َل َلُكْم  فاألصل فيه اإلباحة، فيبقى عىل األصل إاّل بدليل، وقد قال تعاىل: ﴿َوَقْد َفصَّ
اَم  ﴿إِنَّ وقوله:  إَِلْيِهْم﴾)3(،  َل  ُنزِّ َما  لِلنَّاِس   َ ﴿لُِتَبنيِّ تعاىل:  وقال  َعَلْيُكْم﴾)2(،  َم  َحرَّ َما 
َ اْلَفَواِحَش﴾، اآلية)4(، وليس الغناء ممّا ذكر. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفيس بيده  َم َربِّ َحرَّ

ما تركت عمال يقّربكم من اجلنّة ويبعدكم من النّار إاّل ذكرته لكم«، احلديث)5(. 

َل، فحيث مل نجد دليال عىل يشء، قلنا:  َ وُفصِّ م ُبنيِّ فقد دّلت األدّلة عىل أّن امُلحرَّ
َ الّشارع  َل كام َبنيَّ َ وُفصِّ َلُبنيِّ م  إّنه ليس بحرام، والغناء كان موجودا قديام، فلو ُحرِّ

حتريم غريه. وهذه طريقة ذكرها مجاعة من العلامء.

فرشطه  به،  يقول  َمْن  وعند  إشكال،  ال)6(  به  يقول  ال  َمْن  فعند  القياس  وأّما 
أّما العنب فليس فيه  مساواة الفرع لألصل أو الّزيادة)7(، وما ذكروه ليس بمساو، 
الغناء،  الّسكر، بخالف  فيه حيدث  الّشّدة  البتََّة، وعند حدوث  عند اإلفراد إسكاٌر 
فإّن يف املفردات طربا، وعند االجتامع زيادة طرٍب وكذلك العود بمفرده، والوتر 

بمفرده، فال يصّح القياس.

ثّم إّنا نقول: لوال النّص)8( عىل الّتحريم عند اليئة االجتامعية، مل نقل بالّتحريم 
إباحة  والقياس  الغناء،  دليل عىل حتريم جمموع مفردات  ثّم  املناسبة، وليس  ملجّرد 

املرّكب ممّا كانت مفرداته مباحة، ممّا مل يدّل دليل ونحن نطالب بالّدليل.

1( يف أ: الكروم.

2( سورة األنعام، 119.

3( سورة الّنحل، 44.

َواْلِْثَم  َبَطَن  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش   َ َربِّ َحرََّم  َا  إِنَّ اآلية: ﴿ُقْل  األعراف،33. ومتام  4( سورة 

َواْلَبْغَي ِبَغرْيِ اْلَحقِّ َوأَْن ُتْشُِكوا ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّْل ِبِه ُسْلَطاًنا َوأَْن َتُقوُلوا َعَل اللَِّه َما َل َتْعَلُموَن﴾.
5( البغوي، رشح الّسنة، كتاب الرّقاق، باب التوّكل عىل الله عّز وجّل، رقم)4113(، وابن أيب شيبة، 

املصّنف، كتاب الزّهد، باب ما ذكر عن نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص يف الزّهد، رقم) 34332(. والبيهقي، شعب 
اإلميان، باب يف الزّد وقرص األمل، رقم)9891(، ومعمر بن راشد، الجامع، رقم)20100(.

6( يف ج: فال.

7( يف ب: والّزيادة.

8( يف ب: نّص.
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وأّما ما قاله القرطبي أّنه ينتقض، فعجب)1( منه كيف ينتقض!؟ والغزايل قال: 
يف  فذكر  الّتحريم،  يقتيض  ما  ورد  ولكن  املالهي،  وسائر  العود  حتليل)2(  القياس 
الكوبة ونحوها أخبارا وردت، فهي املعتمد ]يف التحريم[)3(، ويف األوتار واملزمار 
جعل العّلة كوهنا شعار الّشاربني، فالعّلة وإن وجدت لكنّها تتلف ملعان. والّصحيح 
أّن ذلك ال يقدح )4(، وقد قال إمام احلرمني يف بعض اآلالت: القياس: حتليلها، قال: 

»فإن صّح اخلرب قلنا به وإال توّقفنا«، عىل ما نذكره عند الكالم عىل اآلالت.

واعلم أّن من غلب عليه النقلّيات يقّل عنده الّتحقيق والغوص والّتدقيق، فإّن 
إّن بعض األنبياء كان حيّث عىل  النّقل فيستمّر عليه وجيمد، وقد قيل  يتعّود  الّطبع 

تعليم الّصنائع الّدقيقة)5( قبل الّدخول يف العلم ليتعّود الّذهن الفكرة والّتدقيق.

وما قاله القرطبي أّن الغزايل حيتاج إىل ]إثبات أّن[)6( سامع الّطيور املطربة جائز. 
ما)7(  املذاهب  من أصحاب  كثري  كتب  فاملوجود يف  عليه،  اإلمجاع  نسّلم  وال  قال: 
االستئجار  واحلنابلة  الّشافعّية  جّوز  وقد  عليه)8(،  يدّل  وما  اجلواز  يف  رصيح  هو 
لالستئناس بأصوات الّطيور املسموعة، فإن نازع أحد يف جواز سامعها فهو َسْفَسطة 
ال يقوم عليه دليل، بل هو بعيد عن القواعد، وما كّل قول يعتّد به، وال كّل رأي 
يعتمد عليه، والوقوف مع ]قول[ )9( َمْن مل تثبت عصمته يف مجيع ما قاله يفيض إىل 
الوقوع يف املهالك، وكّل أحد يؤخذ من كالمه ويرتك إال صاحب هذا القرب، قاله 

اإلمام مالك.

1( يف أ وج: فعجيب، ويف ب: فعجبت. وأثبتنا ما يف نسخة الزبيدي عن األدفوي يف اتحاف الّسادة 

املّتقني، 475/6.
2( يف أ: تحريم العود، وهو خطأ، والّصحيح ما أثبتنا. وهو أيضا يف اتحاف الّسادة املّتقني، 475/6.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف ب وج: ال يقدح به.

5( يف ب وج: الّذوقّية.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف ج: ماّم.

8( يف ب: يف الجواز ما يدّل عليه.

9( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.
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وقال احلافظ أبو حمّمد ابن حزم: »ما نعلم أحدا يف زمن الّصحابة وَمن بعدهم يف 
القرون التي قال فيها ملسو هيلع هللا ىلص: »خري القرون قرين ثّم الذين يلوهنم«)1(، إىل آخره، قال: 
»ما نعلم أحدا أخذ بقول واحد وقّلده يف قول، وإنام حدث ذلك بعد تلك القرون)2( 
وقريبا)3( منه ما قال اإلمام أبو القاسم الّرافعي حيث قال: »وهل للعاّمي أن يقّلد 

عاملا يف مسائل وآخر يف غريها«؟ قال: »والذي يقتضيه قول األّولني جوازه«.)4(

وما زالت النّاس يف زمن الّصحابة يستفتون من وجدوه، ويسألون من لقوه من 
غري تقييد، واحلّق الذي جيب اعتقاده أّنه إذا ظهر ضعف اآلخذ)5( أن يؤخذ)6( بام دّل 
عليه الّدليل الّصحيح، وأن يرتك)7( ما دّل عليه الّدليل ] الّضعيف[ )8(، وأّن األخذ 
بام ضعف الحتامل )9( يبدو أّنه صعب)10( فإّن الّتقّيد بقول)11( الّشارع)12( مع احتامل 
خمّصص، أو معارض بوجه من الوجوه التي مل نّطلع عليها)13( خري من األخذ بقول 
آحاد النّاس الحتامل أّن له دليال، فالرّتك أهون من الرّتك ال حمالة مع احتامالت أخر 
ال جيري مثلها يف األخذ بقول الشارع)14(، ]منها[:)15( احتامل عدم اّطالع املجتهد 
له معارضا فال يكون ذلك معارضا،  أّن  احتامل ظنّه)16(  الّدليل، ومنها:  عىل ذلك 
ومنها: احتامل أّنه مع اّطالعه مل يثبت عنده، فبنى عىل غريه ويكون ثابتا، ومنها: ظّن 
الّدين  حمي  الّشيخ  قال  وقد  ذلك.  وأشباه  اخلطإ،  من  الّشارع  وعصمة  عليه  اخلطإ 

1( مسلم، الّصحيح، كتاب فضائل الّصحابة، باب فضل الّصحابة، رقم )6632( و)6633( و)6635( 

و)6636(،البغوي، رشح الّسنة، كتاب فضائل الّصحابة، باب خري القرون، رقم)3857(.
2( اإلحكام يف أصول األحكام،289/6.

3( يف ج: وقريب.

4( العزيز رشح الوجيز، ط/ العلمّية، 427/12.

5( يف أ: املأخذ.

6( يف ب: ضعف اآلخذين يؤخذ مبا. ويف ج: ضعف األخذ من يؤخذ مبا دّل.

7( يف ب: ترك. ويف أ: يرد. ويف ج: فإن ترك.

8( ما بني عاقفتني سقط من ب.

9( يف ج: واألخذ ما ضعف االحتامل.

10( يف ب: يبدو صعب. ويف أ: يبدونه صعب. فالظاهر أّن همزة الّناسخ سقطت.

11( يف أ: الّتعليل لقول. ويف ب: التقلييد بقول الّشارع. والّصواب ما أثبتناه.

12( يف ج: الّشاعر.

13( يف أ: املصطلح عليها.

14( يف ج: الّشاعر.

15( ما بني عاقفتني سقط من أ.

16( يف أ: ظّن.
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ثبت  إذا  قال:  الّصالح  ابن  الدّين  تقّي  الشيخ  أّن  املهّذب:  رشح  مقدمة  يف  النّووي 
حديث عىل خالف قول املقلَّد، وفّتش فلم جيد له معارضا، وكان املفّتش له أهلّية فإّنه 
يرتك قول صاحب املذهب ويأخذ باحلديث، ويكون حّجة للمقلِّد يف ترك مذهب 
مقلَّده. ووافقه النّووي عىل هذا)1(. وُروي عن الّشعبي أّنه قال: »ما حّدثوك عن النّبّي 

ملسو هيلع هللا ىلص فخذ به، وما حّدثوك من عند أنفسهم َفُبل عليه)2(. هذا أو معناه.

وهذا وإن كنّا ال نقول به، إالّ أن اّتباع النّصوص هو املّتجه ما دام اإلمجاع منتفيا، 
ال سيام إن كان احلديث قال به جمتهد أقرب إىل زمن الّصحابة، فإّن النّفس إىل قبوله 

أميل، لقربه من القوم، ووجوده يف األزمنة املباركة املشهود بتفضيلها.

وقد روى اخلطيب بإسناده وغريه أّن الّداركي من الّشافعّية كان يستفتى، ورّبام 
الّشافعي وأيب حنيفة، فيقال له: هذا خيالف قولام، فيقول:  كان يفتي بغري مذهب 
ويلكم حّدث فالن عن فالن عن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص بكذا، واألخذ باحلديث أوىل من األخذ 

بقولام إذا خالفاه )3(.
وروى البيهقي يف الّسنن عند الكالم عىل القراءة بسنده عن حرملة بن حييي)4( 
قال: قال الّشافعي - رمحه اهلل-: »إذا قلت ] لك[)5( وكان عن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص خالف قويل 

فام يصّح من حديث النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص أوىل، فال تقّلدوين«)6(. 

عن  امُلْحِرم،  عىل  الطِّيب  حتريم  عىل  الكالم  عند  هنايته  يف  احلرمني  إمام  وَنَقل 
الّشافعي أّنه قال: »إذا صّح خرب خيالف)7( مذهبي، فاّتبعوه، واعلموا أّنه مذهبي«)8(، 

1( املجموع رشح املهّذب، 105/1.

2( الّدارمي، الّسنن، كتاب العلم، باب يف كراهَية أخذ الّرأي، رقم)218(، ولفظه: »عن َمالِك ْبِن 

ُثوَك َهُؤاَلِء َعْن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُخْذ ِبِه، َوَما َقاُلوُه ِبَرأِْيِهْم َفأَْلِقِه يِف  : َما َحدَّ ْعِبيُّ ِمْغَوٍل َقاَل: َقاَل يِلَ الشَّ
«. والّلفظ الذي ساقه املؤّلف مشتهر يف كتب أصول الفقه. اْلُحشِّ

3( تاريخ بغداد، ط/ العلمّية، 463/10. 

4( يف ب وج: عن حرملة عن يحيى.

5( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

6( مل أره يف الّسنن. وهو مروي بأكرث من لفظ عن الّشافعي، قال الّنووي: »َصحَّ َعْن الّشافعي 

رَِحَمُه اللَُّه أَنَُّه َقاَل إَذا َوَجْدُتْم يِف ِكَتايِب ِخاَلَف ُسنَِّة رَُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفُقوُلوا ِبُسنَِّة رَُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
َوَدُعوا َقْويِل: َوُرِوَي َعْنُه إَذا َصحَّ اْلَحِديُث ِخاَلَف َقْويِل َفاْعَمُلوا ِباْلَحِديِث َواْتُرُكوا َقْويِل أَْو َقاَل َفُهَو 

َمْذَهِبي َوُرِوَي َهَذا اْلَمْعَنى ِبأَْلَفاٍظ ُمْخَتِلَفٍة. املجموع رشح املهّذب، 63/1.
7( يف ج: بخالف.

8( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 260/4.
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وقال أيضا يف الكتابة أّن »ممّا جيب أن يعتقده من ينتحل)1( مذهب الّشافعي أّنه بنى)2( 
عنّي مذهب،  بلغكم  إذا  قال:  أّنه  منصوصاته  وقد صّح يف  أصوله)3(،  فروعه عىل 

وصّح عندكم خرب عىل خمالفته، فاعلموا أّن مذهبي موَجُب اخلرب«. انتهى.)4(

وقد عمل أصحابنا بذلك يف مواضع، منها: منع الّزيادة عىل عرشة أسواط يف الّتعزير، 
قال به القّفال، وأبو عيّل، وذكروا ما ذكره الّشافعي، ومنها: أّن الّصالة الوسطى: العرص، 

ذكره املاوردي، واحتّج عىل أّنه مذهب الّشافعي بام ذكرته)5(، وغري ذلك.

وقد ذكرنا من األدّلة وَطَرِب َمْن َطَرَب من الّصحابة والّتابعني واألئّمة املجتهدين، 
وسامعهم الغناء، ما يرفع اإلشكال، ويشهد للقائل باجلواز بصّحة للمقال، وال شّك 
أّن الغناء ُيْطِرُب، ومع الدّف أكثر طرًبا، ومع ذلك قد ثبت)6( الغناء بحرضته عليه 
الّسالم يف غري موضع، وكذلك الّصحابة، قال الغزايّل: والّتجويز يف موضع واحد 
أّما  الّتقوية)7(،  إىل  للّتأويل، حمتاج  نصٌّ عىل اإلباحة، واملنع يف ألف موضع حمتمل 
الفعل)8( فال تأويل له، إذ ما حّرم)9( فعله إّنام يباح )10( بعارض)11( اإلكراه فقط، وما 

أحّل فعله حيّرم بعوارض)12( كثرية )13(. 

هذا متام القول عىل االعرتاضات من القائلني بالّتحريم، واجلواب عنها.

القائلني  أجوبة  اندرج يف  فيه، وقد  بالكراهة، فال حّجة  القائلون  ما ذكره  وأّما 
بالّتحريم، والكراهة حكم رشعي ال يثبت إالّ بدليل، وما ذكروه من األدّلة مل يثبت، 

واجلمع إّنام يكون عند ثبوت األدّلة وتعارضها.
1( مكان هذه الّلفظة بياض يف ج.

2( يف ج: إىل مذهب الّشافعي ويبني. 

3( يف الّنهاية: أّنه يبني فرعه عىل أصول الرّشيعة. ويف ب: ويبني فروعه عىل أصوله.

4( م، ن، 19/ 389.

5( الحاوي الكبري، 8/2.

6( يف أ: فثبت.

7( كذا يف الّنسخ، ويف اإلحياء: ومحتمل للّتنزيل.

8( يف ب: العقل.

9( يف ب: إذا حرّم.

10( يف اإلحياء: يحّل.

11( يف ج: لعارض.

12( يف ج: وما أحّل قوله يحرم لعوارض.

13( اإلحياء، 285/2.
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له  قال  وإّنام  وابن جعفر،  فإّنه سمع هو  ابن عمر،  قول  به من  متّسكوا  ما  وأّما 
ذلك يريد به أّن ذلك القدر كاف، واإلكثار منه ليس من شعار أهل الّطاعات، ومثل 
الّصحابة إّنام يفعلون ذلك تروحًيا يف بعض األوقات، فليس قوله ذلك كراهة له هبذا 
االصطالح املعروف، وعىل تقدير الكراهة، فإّنام كره لإلكثار، وابن عمر كان ال يرى 

بكثري من املباحات)1(، وليس يف اللفظ كراهة، وإّنام قال يكفيك هذا القدر.

]يف  الّشيطان  نفخ  »قد  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وكذلك  الّشيطان«،  »مزمور  وقوله: 
منخرهيا[«)2(، ال داللة فيه بعد ثبوت الّسامع، وال يقال الّسامع كان تبيينا للجواز، 
ألّن الّتبيني يكون بمّرة، وسامعه ملسو هيلع هللا ىلص والّصحابة تكّرر، وقد أمر بالوفاء به، وال يكون 
الوفاء إالّ بعد االنعقاد، وقد دّل الّدليل)3( عىل أّن االنعقاد ال يكون إاّل يف طاعة وإن 
كان فيه خالف بني العلامء، وأّما الوفاء فال يكون يف معصية اتفاقا، وبتقدير تسليم 
النّساء، فإّن قوله: »قد نفخ  ما استدّلوا به من هذه األلفاظ، فيدّل عىل كراهته من 
الّشيطان«، قاله المرأة غنّت كام قّدمناه، وكذلك قول عمر)4(، وكذلك قول أيب بكر، 
والفرق بني النّساء والّرجال واضح، وقد قال أصحاب الّشافعي إّنه أشّد كراهة من 

الّرجال، والفوراين قال: غناء النّساء مكروه، وغريه قال إّنه حرام كام قّدمنا.

وأّما َمْن فّرق بني القليل والكثري، فغري مّتجه، وال دليل له، والقياس أّن املباح 
قليُله مباٌح كثرُيه، إال أن يدّل الّدليل كسائر املباحات، وقد كان عبد اهلل بن جعفر 

يستكثر منه وَيعلم)5( الّصحابة منه ذلك كام قّدمنا.

وأّما قول الغزايل إن: »بعض املباحات تصري باملداومة صغرية«، فغري مسّلم ما 
مل يدّل]عليه[)6( دليل، وقوله: »إّن الّشطرنج يباح الّلعب به، وباملواظبة عليه يصري 

مكروها«)7(، غري مسّلم، وال أعرف هذا ألحد من األصحاب.

1( كذا يف الّنسخ.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف ب وج: ودّل الّدليل.

4( يف أ: قول ابن عمر.

5( يف ب: تعلم.

6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( إحياء علوم الّدين، 283/2.
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واملسألة فيها ثالثة أوجه: 
الّصحيح عىل ماهو مشهور يف املذهب: الكراهة مطلقا.

والّثاين: اإلباحة.
والثالث: الّتحريم.

وهذه الّتفرقة ما نعرفها] ألحد[)1( فإن كان)2( قيل هبا فال يسّلم، ورشط القياس 
االّتفاق عىل األصل، وما ذكره)3( من القياس عىل الّصغرية أهّنا تصري كبرية فليس 

القياس صحيحا، فإّن املرتكب للّصغرية مرتكب لشيئني:
أحدمها: ما طلب الّشارع تركه يف كّل زمن.

والّثاين: استمراره، وهو يف كّل زمن منهّي عن الّتلّبس به، فصار كبرية ملخالفته 
أّوال، واستمراره عىل املخالفة، وهو مأمور بالرّتك، وواجب عليه الّتوبة، فصارت 
الّصغرية كبرية باالستمرار. ولقائل أيضا أن يقول: لوال ما ورد من كون الّصغرية 

تصري كبرية باإلرصار، مل نقل به.

وأّما املباح فال خرب، وال)4( املعنى الذي أبديناه موجود هو فيه)5( فبطل القياس، 
ولو قيل إن بعض املباحات يصري باملداومة مكروها، ألمكن أن يكون له وجه، فإّن 
االشتغال باملباحات وترك ماهو أنفع منها يف اآلخرة تفريط، واإلنسان مطلوب منه 
نَّ  االشتغال يف كّل وقت بالّطاعات بحسب القدرة، قال اهلل تعاىل ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ
ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)6( فإذا رَصف أكثَر وقته النّفيس إىل املباح كان تاركا لألوىل،  َواإْلِ
وال نعني بالكراهة هنا إالّ ترك األَْوىَل، إاّل أّنه يقال إّن الّشارع قد أوجب، وحّرم، 
وكره، وندب، وأباح، فإذا أتى اإلنسان بالواجب عليه، وترك املحّرم عليه، واملكروه 
لألعرايب:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله  املباحات،  من  استكثر  إذا  الوجوه  من  بوجه  يذّم  ال  حّقه  يف 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف ب وج: فإن كان قد.

3( يف ب وج: ذكروه.

4( يف أ: فال خرب ولوال املعنى الذي أبديناه. ويف نسخة الّزبيدي: وأّما املباح فال خرب وأّن املعنى 

الذي أبديناه موجود فيه فبطل القياس. ويف ج: فال خرب يف املعنى، وأثبتنا ما يف ب.
5( يف ب: موجود فيه.

6( الّذاريات، 56.
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»أْفَلَح)1( إن صدق«، »] إن صدق ليدخلّن اجلنّة[)2(«)3( يقتيض أّن من قام بالواجبات 
ال َعْيَب وال َذّم عليه)4(. 

تقّدم  قد  به من األخبار  فام متّسك  الّرجال وبني األجنبّيات،  فّرق بني  َمْن  وأّما 
بيان ضعفه، وهو أيضا يدّل عىل منع الغناء مطلقا، خصوصا ما رووه من قوله: »من 
مات وعنده قينة«، و»النّهي عن بيع املغنّيات ورشائهن«، وقد رّصح مجاعة ممّن يقول 
بالّتحريم بجواز سامع جاريته، وكذلك رّصح مجاعة بجوازه ممّن جيوز سامع صوهتا، 
وابن العريب املالكي رّصح بسامع اإلماء مطلقا)5(، وقد قّدمنا كالم املاوردّي والغزايّل 

وغريمها من الّشافعّية .

قالوه)6(،  ما  انتفي  االفتتان،  يأمن  املستمع  كان  فإذا  املعنى،  من  أبدوه  ما  وأّما 
فينبغي أن يفّصلوا ] وال يطلقوا القول، كام فّصل مجاعة من الّشافعّية[)7(، وقد حكينا 
احتامال عند اخلوف من الفتنة عند حكايتنا لذا املذهب، وبّينا أيضا سامع النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
] واجلارية  عائشة،  بيت  يف  اجلاريتني  بكر  أبو  سمع  وكذلك)8(  مرارا،  األجنبّيات 
َبْيع، وسامع مجاعة من الّصحابة  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص عند عائشة[ )9( والرُّ التي نذرْت، وسامع 
األجنبّيات كام تقّدم يف الرّتاجم وكذلك من الّتابعني واألئّمة املجتهدين، وسنذكر 

بعد مزيدا يف ذلك.

وروى احلافظ حمّمد بن طاهر يف كتابه »صفوة الّتصّوف« بسنده إىل عبيد اهلل بن 
أيب مليكة أّن عائشة حّدثته أّنه كانت عند النّبي ملسو هيلع هللا ىلص امرأة تغنّي، فاستأذن عمر بن 
اخلطاب، فألقت الّدف وقامت، فدخل عمر والنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص يضحك، فقال: بأيب أنت 

1( يف ب وج: قد أفلح.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

باب وجوب صوم  الّصوم،  اإلميان، رقم)46( وكتاب  الّزكاة من  باب  اإلميان،  البخاري، كتاب   )3

رمضان، رقم )1891( وكتاب الّشهادات، باب: كيف ُيستحلف؟ رقم )2678( وكتاب الحيل، باب 
َدَقِة، رقم)6956(. ومسلم،  َكاِة َوأَْن الَ ُيَفرََّق َبنْيَ ُمْجَتِمٍع، َوالَ ُيْجَمَع َبنْيَ ُمَتَفرٍِّق، َخْشَيَة الصَّ يِف الزَّ

َلَواِت الَِّتى ِهَى أََحُد أَْرَكاِن اإلِْسالَِم رقم )109( و)110(. كتاب اإلميان، باب َبَياِن الصَّ
. 4( يف أ: ملا ِعيَب وملا ُذمَّ

5( أحكام القرآن، 527/3.

6( يف ب وج: انتفى ما قالوا. ويف أ: ينتفي ما قالوه.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( يف أ: كذا.

9( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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وأّمي، ما أضحكك يا رسول اهلل ؟ فذكر له اخلرب فقال له: »ال أبرح حّتى أسمع ممّا 
كان يسمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فسمع«. 

بّكار بن عبد اهلل)1(  أّنه من رواية  ابن طاهر عىل اجلواز وقال: »لوال  به  واحتّج 
حلكمُت بصّحته، وأحلقته بام يف الّصحيحني، لكّن بّكارا متكّلم فيه«. انتهى كالمه)2(.

والكالم يف بّكار غري قادح فيه، فقد ذكره ابن حّبان يف كتاب الّثقات)3(، وقال 
ابن اجلوزي ال نعلم قدحا)4( فيه،)5( ورواه اخلطيب من رواية عبد الّرزاق عن بّكار، 
وجعل الّضعف فيه من راو آخر ليس يف طريق ابن طاهر)6(، ورواه احلافظ العامل)7( 
الّثقة حمّمد بن إسحاق الفاكهّي، يف تاريخ مّكة، من غري طريق اخلطيب، ومن غري 
طريق ابن طاهر، فقال: حّدثنا أبو حييى ابن أيب مّسة )8( حّدثنا أمحد بن حجر، حّدثنا 
1( قال ابن القيرساين يف الّصفوة، ص310: »ووجدت نسب بكار كان هو ابن عبد الله بن وهب، 

ومل يذكر يف املعارف وهو نسبه مجهول«. كذا بلفظه.
2( صفوة الّتصّوف، ص 309. وليس فيه: وألحقته مبا يف الّصحيحني لكّن بكار متكلم فيه .

3( يف أ: ثقات الّتابعني. وانظر: كتاب الّثقات، 107/6، قال يف ترجمته: بكار بن عبد الله بن شَهاب 

زَّاق َكاَن من اأْلَْبَناء وََكاَن  اْلَياَميِنّ شيخ يروي َعن وهب بن ُمَنّبه روى َعنُه بن اْلُمَبارك َوعبد الرَّ
ينزل اْلجند.

4( يف أ: قادحا.

5( املوضوعات، 3/ 116. وعّلق عليه مبا قاله الخطيب البغدادي – كام سيأيت-، عنه، وقوله: »ال 

نعلم قدحا فيه«، ذكره ابن الجوزي يف الضعفاء، يف ترجمة بّكار بن عبد الله بن وهب، انظر: 
الضعفاء واملتوكون، 147/1.

 - اْلَعَلِويُّ إيَِلَّ أبو إبراهيم أحمد بن القاسم بن امليمون ْبِن َحْمزََة  6( رواه البغدادي، قال َكَتَب 

َثِني أَُبو نرص عيل ْبن هبة اللَّه ْبِن َعيِلٍّ اْلَبْغَداِديُّ َعْنُه: أَْخرَبََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن َعيِلِّ  - وَحدَّ ِمْن ِمرْصَ
َثَنا ُموىَس ْبُن َنرْصِ ْبِن َجِريٍر- َجارَُنا بدرب األعراب- حّدثنا  ابن إبراهيم أبو الفتح البغدادّي، َحدَّ
اُر ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َوْهٍب َقاَل:  َثَنا َبكَّ زَّاِق َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ إسحاق بن إبراهيم الحنظيل، َحدَّ

َسِمْعُت اْبَن أيَِب ُمَلْيَكَة َيُقوُل: َسِمْعُت َعاِئَشَة َتُقوُل: َكاَنْت ِعْنِدي اْمَرأٌَة ُتْسِمُعِني. )الخرب(
ْيِخ-  ْيِخ َواللَُّه أَْعَلُم ِبِه، َوزََعَم أََنهُّ لَْم َيُكْن ِعْنَد َهَذا الشَّ َقاَل أَُبو إِْبرَاِهيَم: لَْم َنْكُتْبُه إاِل ِمْن َهَذا الشَّ
- َعْن إِْسَحاَق َغرْيُ َهَذا اْلَحِديِث، َوأَنَّ أََبا محّمد ْبَن َصاِعٍد َكَتَب إِلَْيِه َيْسَتِجيُزُه  َيْعِني ُموىَس ْبَن َنرْصٍ

ِمْنُه، َفَكَتَب لَُه ِبِه إَِجازًَة.
َوأَْحَسُب  الرَِّواَيِة،  اْلَحِديِث َساِقَط  َواِهَي  البغدادّي يعرف بابن سيخت وََكاَن  الفتح  ُقْلُت: وأبو 
َعاُه، َوَشْيًخا اختلقه، وأصل الحديث باطل، فالله أَْعَلُم. تاريخ  ُموىَس ْبَن َنرْصِ ْبِن َجِريٍر اْساًم ادَّ

العلمّية، 59/13. بغداد، ط/ 
7( يف ب وج: العاّلمة.

8( يف الّنسخ: ابن أيب ميرسة، ويف أخبار مّكة : أبو يحيى بن أيب مرّسة، وهو الّصواب، وقد ترجمه 

ابن أيب حاتم يف الجرح والّتعديل، 6/5، فقال: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث امليك أبو 
يحيى بن أيب مرسة، وقال: محّله الّصدق. وأّرخ الّربعي وفاته سنة 279ه. انظر: الّربعي محّمد 
بن عبد الله بن أحمد أبو سليامن)ت 379ه(، تاريخ مولد العلامء ووفياتهم، تحقيق عبد الله 

أحمد سليامن الحمد، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1410ه، 603/2.
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عبد اجلّبار بن الورد، سمعت ابَن أيب مليكة يقول: قالت عائشة: بينام أنا ورسول اهلل 
امرأة كانت تغنّي، فلم تزل هبا عائشة حّتى  البيت استأذنت علينا  ملسو هيلع هللا ىلص جالسان يف 
املغنّية ما كان  غنّت، فلاّم غنِّت استأذن عمر بن اخلّطاب، فلاّم استأذن عمر، ألقت 
يف يدها، وخرجت، واستأخرت عائشة عن جملسها، فأذن له رسول اهلل، وضحك، 
أّما  القْينَُة، وعائشة، فقال عمر  بأيب وأّمي مّم تضحُك ؟ فأخربه ما صنعت  فقال: 
بن  اجلّبار  الّطريق عبد  ففي هذا  منه)1(.  تستحَي عائشة  أن  أحقُّ  واهلل، هللُّ ورسوُله 

الورد بدل بّكار، وعبد اجلّبار ثقة )2(.

ووراء هذا كالمان:
فإّن  غالبا،  هبّن  االفتتان  حيصل  ال  للغناء  املعدودات  إّن  أقول  أيّن  أحدمها: 
لعدم  هبّن  االختصاص  يف  تطمع  ال  والنّفوس  النّاس،  وتألفّهن  يتكّرر،  سامعهّن 
تقّيدهّن، وهذه العلل متنع االفتتان غالبا، كام أّن اليأس)3( من حصول رّبات اجلامل، 
ورّبات)4( الرياسات، واخلوف، يمنعان االفتتان يف الغالب، فإّن اإلنسان متى َعِلم 
أّنه ال يصل إىل رّبة اجلامل، كنساء َمن له سطوة، أو حصل اليأس بسبب حرصهّن، 
أصحاب  من  كثريا  رأينا  وقد  الغالب،  يف  هبّن  يفتتن  ال  إليهّن،  الوصول  وعدم 
الفساد، وأرباب الّشهوات يرون أبناء ]الّسالطني، والوزراء و[ )5( األمراء واملامليك 
اجلامل  يف  دوهنم  ]َمن[ )6(  ويرون  هبم]  يفتتنون  وال  اجلامل،  هناية  يف  هم  الذين 
أسباب  أحد  واليأس  ملا ذكرته،  إالّ  ذاك  وما   )8( فيفتتنون هبم،[  ]واألوصاف[ )7(، 
السلّو بعد حصول املحّبة، فأوىل أن يمنع حصولا، ومن هذا أيضا أّن امَلْيت وإن كان 
من أحّب النّاس وأعّزهم عند الّشخص، يسع السلّو إىل أحّب النّاس له، بخالف 
الغيبة والجر والّصد وشبه ذلك، وأصل الوى تعّلق األطامع بحصول الّشخص 

1( أخبار مّكة، 10/3.

2( عبد الجبار بن الورد بن أغر بن الورد املخزومي موالهم امليّك أبو هشام، روى عن ابن أيب 

الّتهذيب، 106/6. مليكة، وّثقه أحمد وابن معني وأبو حاتم وأبو داود. تهذيب 
3( يف ج: اإلياس.

4( يف أ: أصحاب.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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كام قال البحراين)1(:

]من الّرمل الّتام[ 

وعالقات الوى أّولا  ***  طمُع النّفس وهذا منتهاها.

وكذلك أيضا كون املحبوب مبذوال، ُيّسع الّسلّو، ويمنع احلصول، ورأينا كثريا 
من النّاس يرتكون)2( عند حصول االشرتاك، كام قال بعضهم: 

] من الّطويل الّتام[

*تركت حبيب القلب ال عن َماللة * ولكن ألمر أوجب األخذ بالرّتك*
بيننا املحّبة  يف  رشيكا  *أراد  * وإيامن قلبي قد هناين عن الرّشك*

وقال آخر:
]من الوافر الّتام[)3(

ــالل ــن م ــم ال ع ــأترك حبك *س * وأفعــل مــا املــروءة تقتضيــه*
*إذا وقــع)3( الّذبــاب عــىل طعــام * تشــتهيه* ونفــيس  ســأتركه 

وقال آخر: ] من الّطويل الّتام[)4(
هجرتنِي ما  إذا  لوحيشٌّ  *وإيّن  * أللوف* ألِْفتني  إذا  وإيّن 
ورده طاب  الذي  املاء  عىل  *وإيّن  * لعزوف)4(* اُده  ورَّ ازدمحت  إذا 

وأمثال ذلك كثرية معروفة، وكذلك أيضا من ألِف رؤية امرأة من صغره، يبعُد 
االفتتان هبا، بل تصري عنده كأحد حمارمه، وهذا مشاهد، فكذلك املغنّيات، يتكّرر 
سامعهّن، ويرصن مبتذالت، وال يتقّيدن، وبينام إحداهّن عند اإلنسان، وقد أخذت 

1( اإلِْرِبيل محّمد بن يوسف بن محّمد البحراين، موفق الّدين )000 - 585 هـ / 000 - 1189 م(: 

شاعر، من علامء العربية ونقد الّشعر، واملوسيقى. أصله من إربل، ومولده ومنشؤه بالبحرين، 
كان أبوه يتجر يف اللؤلؤ من مغاصها. ورحل محّمد إىل شهرزور ودمشق. ومدح الّسلطان صالح 

الّدين. ومات بإربل. له )ديوان شعر( ورسائل حسنة. األعالم، 7/ 149.
2( يف أ: يتك.

3( يف أ: قعد.

4( يف ب: لعيوف.
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منه السيام يف هذا الّزمان اّلذي)1( فيه الّضامن، فإهنن يؤخذن)2( قهرا لطلب أمري أو 
رأيناه  َمْن  وقّل)3(  منهن،  آيسة  هبّن،  متقّيدة  غري  فالنّفوس  شغل،  حدوث  أو  واٍل، 
إىل  ينظر  الغالب، وال  إىل  ينظر  إّنام  والرّشع  إليهن،  االستامع  كثرة  مع  بمغنّية  يفتتن 
النّادر، أال ترى أّنه جّوز نظر املحارم، واخللوة هبّن، مع أّن كثريا من النّاس افتتن هبّن.

وحّدثتني امرأة )4(- وكانت قد كربت، وحّجت، وحسن حالا-، أّن أباها كان 
يعشقها وتعشقه، وحصل بينها وبينه الفعل زمانا طويال !!

يف  وكان  ومحاته،  وربيبته،  وخالته،  وعّمته،  بأخته،  افتتن  بمن  سمعنا  وكذلك 
زماننا َمْن له رئاسة ينسب إىل حمّبة أخته، ومع ذلك فلم ينظر الّشارع إىل ذلك لندرته 

وقّلته جّدا.

الكالم الّثاين: أقول جمّرد الّصوت ال حيصل به االفتتان إذا مل حتصل رؤية وخلوة، 
فإْن ُفرض خالف ذلك فهو من النّادر جّدا، وذلك أّنا لو رأينا عجوزا شوهاء، أو 
شاّبة قبيحة)5( املنظر، وكانت يف غاية حسن الّصوت، مل يفتتن)6( هبا، وكذلك مل نر 
من افتتن برجل بسبب صوته، وقد اّدعى احلافظ أبو حمّمد ابن حزم أّن من اإلنسان 

ما ال ُيْفَرُد بالعشق، واّدعى أّن القوام ] ال يعشق مفردا)7(.

تغّزل)9(  وَهيَفُه،  القوام[)8(  اعتدال  فإّن  القوام،  من  أبعد  الّصوت  إّن  وأقول: 
الّشعراء فيه كثريا، ورّبام متيل النّفوس إليه، وتعتقد له أشياء أخر، ومل تزل القْينات 
ُتسمع جهرا يف كّل زمن، مع وجود أهل األمر والنّهي، القائمني بوظيفة اإلنكار، 

املتمّكنني القادرين، ومل ُيْمنَْعَن.

1( يف أ: هذه األزمنة التي فيها.

2( يف أ: فإّنهن يأخذن.

3( يف ب وج: وكّل.

4( يف ب وج: وكانت امرأة.

5( يف أ: صحيحة.

6( يف أ: مل تفتنت، ويف ب: يفتنت.

7( رسائل ابن حزم، ص376.

8( ما بني عاقفتني سقط من ج.

9( يف ج: وكيفه تشغل.
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اجْلََراَدَتان  إّن أّول َمن غنّى للعرب  )1( قديام حّتى قيل  النّاس ]كان[  والغناء يف 
جاريتا ابن جدعان، وسنذكره آخر الكتاب. قال هشام بن حمّمد بن الّسائب الكلبي: 

وكانت القْينة عند العرب تسّمى الكرينة)2(.

· ]يف ذكر املغّنني واملغّنيات:[
وقد وعْدناك سابقا بذكر)3( مزيد فأقول:

كان باملدينة مجع من املغاين واملغنّيات، وكذلك بمّكة ُيْسمْعن يف زمن الّصحابة 
وَمْن بعدهم، وقد تقّدم ذكر مجاعه منهّن، فمّمن كان بمّكة واملدينة، ممّن ينسب إىل 
د، فقيها قارئا، قال أهل األخبار: وكان ممّن تقبل شهادته  ديٍن: أبو مروان)4( الَعَطرَّ

باملدينة عند القضاة )5(. وسنذكره بعد.

وابن نوفل ُيتمّثل بدينه، قال عبد اهلل بن حسن من شعر له يصف امرأة:

]من الّطويل الّتام[
لا حسن عّباد وجسم ابن واقد  ***  وريح أيب حفص ودين ابن نوفل)6( 

ابن  الزبري، وابن واقد:  يريد عّباد بن محزة بن عبد اهلل بن  بّكار:  الّزبري بن  قال 
عبد اهلل بن عمرو، وأبا حفص عمر بن عبد العزيز. وابن نوفل كان باملدينة يتغنّى 
وسنذكره آخر الكتاب مع مجاعة، وأزمنتهم، وطبقاهتم، ولكنّا نذكر هنا مجاعة من 

النّساء ملناسبة املوضع.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

ْنِج، ويف حديث حمزة ريض الله عنه: فَغنَّْته الَكِرينة،  2( الَكِريَنُة: امُلَغنَِّيُة الضاربة بالُعود أَو الصَّ

أَي القينة املغّنية الضاربة بالِكراِن. ابن األثري، الّنهاية يف غريب الحديث، تحقيق طاهر أحمد 
ولسان   ،168/4 1979م،  1399ه/  بريوت،  العلمّية،  املكتبة  الطناحي،  محّمد  ومحمود  الزاوي 

كرن(. )مادة:  العرب، 
3( يف أ وج: وقد وعدنا بذكر.

4( يف أ: إىل الّدين أبو مروان، ويف ب وج: ديٍن أيب مروان.

5( ابن فضل الله العمري، أحمد بن يحيى القريّش العدوّي )ت749ه(، مسالك األبصار يف ماملك 

الوجه حسن  كان جميل  وفيه:  1423ه،32-31/10  ظبي،  أبو  الثقايف،  املجمع   ،1 األمصار، ط 
الغناء، جّيد الّصنعة، طّيب الّصوت، حسن الرأي، فقيها قارئا للقرآن، وكان يغّني مرتجال، وأدرك 

دولة بني العّباس، وبقي إىل أّيام الرّشيد، وكان معّدل الّشهادة باملدينة.
6( هذا البيت من شعر األحوص األنصاري عبد الله بن محّمد بن عاصم )ت105ه(، الّديوان، 

جمع وتحقيق عادل سليامن جامل، ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1411ه/1990م، ص223.
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فمنهّن:

احلّجاج  موالة  وقيل  األنصار،  من  رجل  موالة  وقيل  سليم،  بني  موالة  مجيلة 
الّسلمي)1(، وهي أصل عظيم يف الغناء والنّزهة)2(.

وعّزة امليالء)3(، وَحّبابة)4(، وسالمة)5(،

1( األغاين، 195/8 وما بعدها. مسالك األبصار يف ماملك األمصار،58-56/10 

والعاميل زينب بنت عيل بن حسني بن عبيد الله )ت 1332هـ(، الدّر املنثور يف طبقات رّبات 
 )...( الخزرجّية  جميلة  وفيه:  ص126.  1312هـ،  مرص،  األمريية،  الكربى  ط1،املطبعة  الخدور، 
كانت جامعة بني أجّل طبقات الغناء والجامل، وأسمى مراتب العفاف والكامل، وقورة الّسمت، 
رخيمة الّصوت، بهّية الّشارة، فّتانة املالمح، رزينة الحصاة، عذبة الكالم، وجيزة العبارة. أجمع 
مجيدو عرصها - مثل: الغريض وابن رسيج وابن محرز ومعبد بن جامع وحّبابة وابن عائشة 
وسالمة وزمني وخليدة وعقيلة العقيقية - عىل كونها إمام هذا الفّن، ومجيل مضامر الّسبق فيه 

رشقاً وغرباً بني اإلنس والجّن.
2( كذا يف أ و ب، ومل أر فيام تتّبعت: الّنزهة اسام ملغّنية.

3( األغاين، 164/17 والدّر املنثور، ص341 وفيه: كانت عزة موالة لألنصار ومسكنها املدينة وهي 

أقدم من غنى الغناء املوقع من النساء بالحجاز وماتت قبل جميلة، وكانت من أجمل الّنساء 
بعود،  أحسن رضبا  مّمن  وكانت  مشيتها،  لتاميلها يف  امليالء  وسّميت  وأحسنهّن جسام،  وجها 
وكانت مطبوعة عىل الغناء ال يعييها أداؤه وال صنعته وال تأليفه، وكانت تغّني أغاين الّصبا من 
قدم  فلام  أستاذتها،  رائقة  وكانت  ورائقة  وسلمى  والّرباب  وخولة  وزرنب  مثل سريين  الّدائم 
نشيط وسائب خاثر املدينة غّنيا أغاين بالفارسية، فلّقنت عزة عنهام نغام وأّلفت عليه ألحانا 
عجيبة فهي أّول من فنت أهل املدينة بالغناء وحرض نساءهم ورجالهم عليه، وكان مشايخ أهل 

املدينة إذا ذكروا عزة قالوا: لله درّها. قال يف مسالك األبصار، 147/10 – 148. 
املدينة لرجل من  املنثور، ص161، كانت حّبابة موّلدة من مولدات  4( األغاين، 119/15 والّدر 

املكّيني،  كانت آلل الحق  وأدبها، وقيل  مينا، وهو خرجها  ابن  رمانة، وقيل  بابن  يعرف  أهلها 
وكانت حلوة جميلة الوجه، ظريفة حسنة الغناء، طّيبة الّصوت ضاربة بالعود، وأخذت الغناء 
عن ابن رسيج وابن محرز ومالك ومعبد وعن جميلة وعزة امليالء، وكانت تسّمى العالية فسامها 
يزيد ملا اشتاها حّبابة. قال يف مسالك األبصار، 112/10 - 114: أَمة غلبت عىل الحرائر، وفتنت 
بإطرابها، وحسنت بني أترابها، وسفرت فراب البدور سفورها، ومأل الصدور رسورها، ووصلت إىل 

حجب يزيد، وكان حب شغفه لها يزيد، فكان لو خرّي بينها وبني الخالفة الختارها، إلخ.
5( األغاين، 347/8 والدّر املنثور، ص250 وهي: سالمة القّس، وهي جارية كانت لسهل بن عبد 

الرحمن بن عوف الزّهرّي فاشتاها يزيد بن عبد امللك... وهي موّلدة من موّلدات املدينة وبها 
نشأت وأخذت الغناء عن معبد وابن عائشة وجميلة ومالك بن أيب السمح وذويهم فمهرت، 
وإّنا سّميت سالمة القّس ألّن رجال يعرف بعبد الرحمن بن أيب عاّمر الجشمي من قّراء أهل 
مّكة، وكان يلّقب بالقّس لعبادته، شغف بها، وشهر، فغلب عليها لقبه، واشتاها يزيد بن عبد 
كانت شمس  املسالك، 91/10:  الله يف  ابن فضل  قال  بعده.  امللك يف خالفة سليامن وعاشت 
لفت، قد طالت منى، وطابت  النسيم  أو هاّبت  البدر الستت،  قابلت  لو  كواكب وأنس العب، 
جنى، وعرفت بالقس ألن بها ال يقاس، وألن كل قلب لها دير أو كناس، أوقفت الغوادي، وبدت 
كالقمر البادي، إىل غناء تخالس الجليس ويحتبس الظعائن وقد شّدت العيس، يغنى عن مّنة 

األوتار، ورّنة اإلعالن عند بلوغ األوطار.
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وخليدة)1(، وعقيلة)2(، والشاّمسة)3(، وفرعة)4( ونبيلة، ولّذة العيش، وسعدة)5(، 
والّزرقاء)6(، وريقة)7(.

1( يف ب: خليلة. قال يف األغاين، 201/16 وما بعدها: خليدة املكّية وهي موالة البن شامس كانت 

هي وعقيلة وربيحة يعرفن بالشامسيات وقد أخذت الغناء عن ابن رسيج ومعبد ومالك... وروى 
عن الفضل بن الّربيع قال: ما رأيت ابن جامع يطرب لغناء كام يطرب لغناء خليدة املكّية وكانت 

سوداء وفيها يقول الشاعر: ]من الخفيف[ 
) فَتَنت كاتَب األَمري ِرياحا *** يا لقوٍم ُخَليدة املكّيْه (.

الله يف املسالك، 123/10: خّلدت لها ذكرا، وخّلت حديثها يستحسن وإن كان  قال ابن فضل 
نكرا، خلقت من طينة العنرب الورد وطابت أنفاسا وإن اسود كأنا نفضت عليها صبغتها الحدق 
ماّم حدقت ناظرة إليها، إال أّنها كانت ذات ملح ما اشتملت عليها احناء ظالم، وال مجاجة أقالم، 

فلهذا عشقت وما ضاعت األعامر التي أنفقت.
2( األغاين، 258/4، قال: وعقيلة امرأة من ولد عقيل بن أيب طالب ريض الله عنه، وقد ذكر الزبري 

عن ابن بنت املاجشون عن خاله أّن عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسني عليهام الّسالم كنى 
عنها بعقيلة. 

3( كذا يف أ وب، ويف األغاين يرد اسمها: ربيحة الّشامسّية، ويف مسالك األبصار: ربيحة الساسانّية، 

وهي جارية لعبد امللك بن رامني موىل عبد امللك بن برش بن مروان، وذكروا أّن من جواريه: 
سعدة وربيحة وسالمة الّزرقاء. وفيهن يقول إسامعيل بن عامر األسدي: ]من البسيط[

) َهل ِمن شفاٍء لقلٍب لَجَّ َمحزوِن *** َصَبا وصبٍّ إىل ِريم ابن رامنِي (
َلها *** بُحسنها وَسامٍع ذي أفاننِي (. ) إىل ُرَبيحة إنَّ الله فضَّ

 انظر: األغاين، 368/11، 58/15 - 60. ونهاية األرب يف فنون األدب، 75/5. و مسالك األبصار، 
.10 /10

4( يف ب وج: فرغة. ومل أظفر لها ولنبيلة ولّذة العيش بتجمة.

الّناس غناء، وكانت  كاتبة، وكانت من أحسن  ابن رامني، وكانت َسعدة ظريفة  5( من جواري 

البسيط[ فيها:]من  فقال  عاّمر،  بن  إسامعيل  بها  أعجب  الّزرقاء،  من  أظرف 
) يا َسْعَدُة الَقْيَنُة البيضاُء أنِت لنا *** ُأْنٌس ألّنك يف دار ابن رامنِي (.

 األغاين، 367/11 و15/ -59 -60 61. مسالك األبصار، 111/10.
والحسن  بالجامل  املشهورات  من  كانت  الزرقاء،  بسالّمة  وتعرف  رامني،  ابن  جارية  الزرقاء   )6

لها ماال  الناس يقصدونها لسامع صوتها، ويبذلون  بها غالب أهل زمانها، وكان  والغناء وافتنت 
خطريا... وأفضت إىل جعفر بن سليامن فبقيت عنده يف عّز وجاه إىل أن ماتت، قال فيها محّمد 

األشعث: بن 
      ]البسيط[

هِر واألََبد ( ) أمىس لَِسالَّمَة الزرقاِء يف َكِبِدي *** َصْدٌع ُمِقيٌم َطَواَل الدَّ
) ال يستطيُع َصَنــــاُع القوِم َيْشَعُبه *** وكيف ُيْشَعُب َصْدُع الُحبِّ يف كِبِد (.

الدّر املنثور، ص220. األغاين، 367/11 - 368 و54/15.
7( كذا يف أ وب، ويف ج: ربعة اة ربحة. والّظاهر أّنها ربيحة، ذكرها يف األغاين، 58/15 هي وسعدة 

وسالمة الّزرقاء من جواري عبد امللك بن رامني، وفيهن يقول إسامعيل بن عاّمر األسدي ذاكرا 
ربيحة باالسم: ]من البسيط[

) َهل ِمن شفاٍء لقلٍب لَجَّ َمحزوِن *** َصَبا وصبٍّ إىل ِريم ابن رامنِي (
َلهـــــا *** بُحسنها وَسامٍع ذي أفاننِي ( ) إىل ُرَبيحة إنَّ الله فضَّ
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وروى الّزبري بن بّكار، عن إسحاق بن إبراهيم الّتميمي، عن يونس قال: قال أبو 
عّباد: أتيت مجيلة يوما، وكان يل موعد ظننت أيّن سبقت النّاس، فإذا منزلا غاّص 
بالنّاس، فسألتها أن تعّلمني شيئا، فقالت: قد سبقك غريك، وال حيّل)1( تفضيلك 
عىل َمن سواك. فقلت: جعلت فداك إىل متى تفرغني ممّن سبقني؟ قالت: هو ذاك، 

احلّق يسعك ويسعهم.

فبينا نحن كذلك إذ أقبل عبد اهلل بن جعفر، فإّنه ألّول يوم رأيته وآخر يوم، وكنت 
وجلس  ورجليه،  يديه  وقبلت  فتلّقته  القوم،  وقام  فقامت  كّيسا،  وكان)2(  صغريا، 
باالنرصاف،  عندها  َمْن  إىل  وأشارت  حوله،  أصحابه  وجلس  املجلس،  صدر  يف 
فتفّرقوا، وغمزتني فأقمت، فقالت: أي سّيدي وسّيد آبائي، كيف نشطت بأن تنقل 
قدميك إىل أَمتِك؟ قال: يا مجيلة، قد علمت ما آليِت أن ال تغنّي أحدا يف غري منزلك، 
فأنا  فداك!  ُجعلُت  قالت:  ماّرا،  أن أسمعك، فجئت، وكان ذلك طريقا  وأحببت 
بيتني  تغننّي  أّنك  وبلغني  ذلك،  نكّلفك  ال  قال:  يميني،  عن  وأكّفر  إليك،  أسري 
المرئ القيس تيدين الغناء هبام، قالت: أي سّيدي نعم، واندفعت فغنّت بعودها، 
فام سمعت منها قبل ذلك اليوم وال بعده إىل أن ماتت مثل ذلك الّصوت، وال مثل 

ذلك الغناء، وسّبح عبد اهلل بن جعفر ومن معه، والبيتان مها:
]من الّطويل[ )3( )4(

ها مَهُّ يعَة  ِ الرشَّ أّن  رأْت  *وملا  * وأّن الَبياَض من َفَراِئصها)3( َداِمي*
ضاِرٍج عند  التي  العنَي  َمِت  *َتَيمَّ * َيِفيُء عليها الظِّلُّ َعْرَمُضها طاِمي«)4(*

وروى الّزبري بن بّكار، عن إسحاق بن إبراهيم الّتميمي، عن أبيه إبراهيم، وعن 
أهّنام  ]الّتميمي[ )5(،  يونس  عن  الفرج  أبو  ورواه  يونس،  عن  جامع،  وابن  سباط 

وصفا حّجة مجيلة، وما كان معها من القيان ممّن قّدمناه. 

1( يف ب وج: يحملك. 

2( يف ج: وكنت. 

3( يف ج: فرائسها.

4( ليس الخرب فيام طبع من األخبار املوّفقيات، ورواه صاحب التذكرة الحمدونّية، 37/9. والبيتان 

وصّححه  ضبطه  الّديوان،  565م(،  )ت  عمرو  بن  الحارث  بن  حجر  بن  حندج  القيس،  المرئ 
مصطفى عبد الّشايف، ط5، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1425ه/ 2004م، ص161 - 162.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ. وهو يف ب وج.

������� ������ ������� 01.indd   291 06/03/2019   16:12



292

اإلمتاع بأحكام الّسماع

ومن الّرجال طويس، والّدالل)1(، وبرد الفؤاد)2(، ونومة الّضحى)3(

1( سيتجم له املؤّلف الحقا.

الذين خصاهم  املخّنثني  املدينة، ومن  اإلسالم من  بالغناء يف  الحذاق  املشهورين  2( من أسامء 

عاملها، قيل: بسبب تصحيف وقع يف قراءة كتاب الخليفة األموي) هشام أو سليامن بن عبد 
خيَص:  أن  بعد  قال  أّنه  الفؤاد  برد  عن  ويؤثر  منه.  رصيحا  أمرا  كان  ذلك  إّن  وقيل:  امللك(، 
»استْحَنا من َحْمل ِميزاب الَبْول«. األغاين، 218/8، وسلوة املحزون، ص25، وأبو هالل العسكري، 
جمهرة األمثال، تحقيق محّمد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش، ط2، دار الفكر، بريوت، 

.438/1 1988م، 
3( ذكر األصفهاين أّن اسمه: حبيب نومة الّضحى، و فصل بينهام يف الّتذكرة الحمدونّية، فجعل 

حبيبا اسام ملغّن آخر، وساّمه يف حاوي الفنون ص25: نوم الّضحى. وكان نومة الّضحى من عداد 
املغّنني املخّنثني الذين خصاهم عامل املدينة، )عىل ما مّر ذكره يف اإلحالة الّسابقة( وذكر عن 
مشايخ من أهل املدينة أنهم حكوا عنهام أنهام قاال – يعني الّدالل ونومة الّضحى-: اآلن رصنا 
نساء بالحّق!! كأّن األمر لو كان إليهام الختارا أن يكونا امرأتني! قال: وذكر أنهام خرجا بالخصلتني 
من الخصاء والتخنيث، من فتور الكالم ولني املفاصل والعظام، ومن التفّكك والتثّني، إىل مقدار 
مل يروا أحدا بلغه، ال من مخّنثات النساء، وال من مؤّنثي الّرجال. وماّم غنى به نومة الّضحى:]من 

البسيط الّتام[
)يا موقد النار قد أعيت قوادحه *** اقبس إذا شئت من قلبي مبقباس(
)ما أوحش الناس يف عيني وأقبحهم*** إذا نظرت فلم أبرصك يف الّناس(.

الجاحظ،  و   ،27/9 الحمدونّية،  والّتذكرة   86/7 الفريد،  والعقد   86 و7/   271/4 األغاين،  انظر: 
.81/1 1424ه،  بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  الحيوان، 
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بن  ونافع  عائشة،  وابن  ومالك،  ومعبد،  اهلل)3(،  وهبة  وزَجة)2(،  وفند)1(، 
طنبورة)4(، وُبَدْيح املليح)5(، ونافع اخلري)6(.

رسيج،  وابن  مسجح،  بن  سعيد  استقبلهم  مّكة،  قدموا  فلاّم  يونس:  قال   
والغريض، وابن حمرز، والذليان)7(، وقيان كثرية.

1( يف أ: قند، ويف ب وج: فيدوط، ويف األغاين، 280/17، ومسالك األبصار يف ماملك األمصار، 10/ 

أبو زيد موىل عائشة بنت سعد بن أيب وقاص ومنشؤه املدينة، وكان أحد املغّنني  ِفْند   :  149
املجيدين، وكان خليعا متهتكا يجمع بني الرجال والنساء يف منزله ولذلك يقول فيه ابن قيس 

الرقيات.
]من الخفيف[

) قل لِفْنٍد ُيَشيُِّع األْظعانا *** طاملا رسَّ عيَشنا وكَفاَنا (
) صادراٍت عشيًة مْن ُقَديد *** وارداٍت مع الضحى ُعْسفانا (

ْكرانا (. َدْتنا ُرَقيَُّة األحزانا *** يوم جازت ُحموُلها السَّ ) زوَّ
وبه يرضب املثل يف اإلبطاء، فقيل:« أَْبَطُأ ِمْن ِفْنٍد«، وذلك أّن عائشة موالته أرَسَلْته يأتيها بنار 
فوجد قوًما يخرجون إىل مرص فخرج معهم فأقام بها سنًة ثم قدم فأخذ ناراً وجاء َيْعُدو فعرَثَ 

د الجمر فقال : َتِعَسِت الَعَجلُة، فقالت عائشة: ]من الوافر[ وتبدَّ
) بعثتك قابسا فلبثت حوال *** متى يأيت غياثك من تغيث (

وفيه يقول الّشاعر : ]من الرمل[
) ما رأينا لُغرَاٍب مَثاَل ... إذ َبَعْثَناه َيِجى باملشملة (

) َغرْيَ ِفْنٍد أرسلوه َقاِبساً ... َفَثَوى َحْوال َوَسبَّ الَعَجَلْه (.
انظر: األغاين، 280/17، ومسالك األبصار يف ماملك األمصار، 10/ 149، و الّنيسابورّي أبو الفضل 
أحمد بن محّمد امليداين الّنيسابورّي) ت518ه(، مجمع األمثال، تحقيق محّمد محيى الّدين عبد 

الحميد، دار املعرفة، بريوت، ]دت[، 139/1.
2( يف أ: زجة، ويف ب وج: رّجه، ويف األغاين: رحمة.

3( لعّله هبة الله بن إبراهيم بن املهدي العّبايس )ت 275ه(، فقد كان شاعرا عاملا بالغناء. انظر: 

وأخبارهم،  الخلفاء  أوالد  أشعار  335هـ(،  )ت  بكر  أبو  الله  عبد  بن  يحيى  بن  محّمد  الصويل 
مطبعة الّصاوي، مرص، 1355ه/1936م، ص52، واألعالم، 70/8.

4( نافع بن طنبورة كنيته أبو عبد الله، مغن محسن من أهل املدينة، حسن الوجه، نظيف الثوب 

يلقب نقش الغضار لحسن وجهه وجعلته جميلة يف املرتبة ملا اجتمع املغنون إليها بعد نافع 
وبديح وقبل مالك بن أيب السمح. األغاين، 276/8.

املليح،  بديح  له  يقال  وكان  املدي  أهل  أيب طالب، من  بن  بن جعفر  الله  عبد  ُبَديح موىل   )5

وله صنعة يسرية وإنا كان يغني أغاين غريه مثل سائب خاثر ونشيط وطويس وهذه الطبقة، 
وقد روى بديح الحديث عن عبد الله بن جعفر أّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص سّمى املدينة طيبة. وّثقه ابن 
حّبان، وترجم له البخاري وغريه. قال فيه ابن فضل الله العمري: »صاحب فكاهة تحلو مذاقها، 
ومحاسن تعرو بها البدور محاقها، وكان ال يعاصيه احتيال وال يالويه اختيال، لو رقى الجندل 
الستخرج ماءه، أو الطف الّدجى لجىّل ظلامءه، وأعرق يف رشف الوالء، وأجزل له طرف اآلالء، ومل 
تنقص له عطيه، وال قرّصت به رتبة علّيه. األغاين، 169/15، والّثقات، 83/4، والبخاري، الّتاريخ 

الكبري، 146/2، ومسالك األبصار، 115/10.
6( هو نافع الخري موىل عبد الله بن جعفر، له ذكر يف األغاين، 277/3 و171/15.

7( الهذليان أخوان: يقال لهام سعيد وعبد آل ابنا مسعود، فاألكرب منهام يقال له سعيد ويكنى 
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 ومن غري املغننّي عمر بن أيب ربيعة، واحلارث بن خالد، والعرجي)1(، ومجاعة 
وال  حاذق،  مغّن  من  وال  مّكة،  مجيلة  ودخلت  وغريه،  عتيق،  كابن  األرشاف  من 
إىل  ينظرون  مّكة  إاّل وهو معها، ومجع من األرشاف، وغريهم. فخرج أهل  مغنّية 
أن تعل لم جملسا.  املكّيون  فلاّم قضت حّجها سألا  حسن هيئتهم ]ومجعهم[)2(. 
فقالت: للغناء أم للحديث؟ فقالوا مجيعا: لام)3(، فقالت ما كنت ألخلط جّدا هبزل، 
وأبت أن تعل لم للغناء جملسا. فقال عمر بن أيب ربيعة: أقسمت عىل كّل من كان 

يف قلبه حبٌّ الستامع غنائها ملا خرج معها إىل املدينة، فإيّن خارج. 

 فعزم القوم الذين ساّمهم عىل اخلروج، وخرج منهم مجاعة ممّن نشط للخروج. 
فلام قدمت املدينة تلّقاها النّاس، وأرشافهم من الّرجال والنّساء، فلاّم دخلت منزلا، 
ما  مسّلمني،  النّاس  أتاها  وأقارهبم،  إخواهنم  عىل  مّكة  أهل  ونزل  النّاس،  وتفّرق 
أّيام، جلست  استنكف عن ذلك صغري وال كبري، فلاّم مىض لا من مقدمها عرشة 
للغناء، وقالت لعمر بن أيب ربيعة: إيّن جالسة لك وألصحابك. وتواعد)4( النّاس 
لذلك اليوم، فغّصت الّدار باألرشاف، فابتدأت مجيلة، فغنّت بصوت من شعر عمر 

بن أيب ربيعة وهو:
]من البسيط[ )5(  )6(

َمنِْزُلنا ِالَوّهاِب  َأَمة  ِمْن  *َهْيَهاَت  * إذا َحَلْلنا بَِسْيِف الَبْحِر ِمْن َعَدِن*
لنا فليس  أجيادًا،  أهلِك  *واحتّل  * احلََزِن* ِمَن  َحظٌّ  َأْو  ُر،  التََّذكُّ إالَّ 
َعرْبَته باجلَْزع  أبرصْت  أهَنا  *لو  * َفنَِن)5(* عىل  ُقْمِريٌّ  د  ُيَغرِّ أْن  من 
بصاحبها ظنَّْت  ما  غري  رأْت  *إذًا  * وأيقنْت أّن حلًجا ليس من وَطني )6(*

أبا مسعود، وأّمه امرأة يقال لها أم فيعل، وكان كثريا ما ينسب إليها، وكان ينقش الحجارة بأيب 
قبيس، وكان فتيان من قريش يروحون إليه كّل عشّية فيأتون بطحاء يقال لها بطحاء قريش 
آل واألصغر  األكرب هو عبد  إن  قيل  لهم ويكون معهم، وقد  فيغّني  ويأتيهم  عليها  فيجلسون 

 .70/5 األغاين،  سعيد. 
1( يف ج والعريب.

2( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

3( يف أ: لها جميعا. ويف األغاين: لهام جميعا .

4( يف أ: قواعد.

5( يف ديوان ابن أيب ربيعة: فلو شهدن، غداة البني، عربتنا...ألن تغرّد.. إلخ.

6( يف الّديوان: الستيقنت... أّن عّكا. انظر: الديوان، تحقيق فايز محّمد، ص 374 - 375.
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حليته،  عىل  دموعه  جرت  حّتى  ربيعة  أيب  بن  عمر  عينا  ودمعت  القوم،  فضّج 
ثّم  وبّلت ثوبه، وما رئي عمر قبل ذلك قّط يف حمفل وال يف غريه فعل مثل ذلك، 
أقبلت عىل ابن رسيج، فقالت: هات! فاندفع يغنّي بصوت من شعر بن أيب ربيعة :

]من جمزوء الوافر[

فقويل)1( عن مالطفٍة  ***  أزينب قويل)2( ُعَمَرا 
] كذا *** كذا[ )3(

ثّم قالت لسعيد بن مسجح: هات يا أبا عثامن!)4( فاندفع يغنّي بشعر األحوص)5( 
بن حمّمد ]األنصارّي[)6(: 

]من الّطويل[ )7(

َخِشيُته مّلا  البنْي  قبل  قلُت  *لقد  * عندي* ما  ليعلَم  أو  ا  ُودًّ لُِيْعِقَب 
*لِك اخلرُي هل من َمْصَدٍر َتْصُدِرينَُه * الِوْرِد* ُسُبَل  يل  هّيْأِت  كام  ُتِريُح 
كأّنام ْت  َصدَّ احلبَّ  شكوُت  *فلاّم  * َشكوُت الذي َأْلَقى إىل َحَجٍر َصْلِد*
َنْقِعها دوَن  ُغّلًة  وَأْبدْت  ْت  *فولَّ * كام َأْرَصَدْت من ُبْخِلها إْذ َبَدا َوْجِدي)7(*

1( يف الّديوان: وقوال. 

2( كذا يف أ وب، ويف ج: لزينب قويل. ويف الديوان، ص 181: أزينب نويّل عمرا. 

3( ما بني عاقفتني من أ.

4( يف أ: هات أبا عثامن. 

5( األَْحوص: عبد الله بن محّمد بن عبد الله بن عاصم األنصاري)000 - 105 هـ / 000 - 723 م(: 

شاعر هجاء، صايف الّديباجة، من طبقة جميل بن معمر ونصيب. كان معارصا لجرير والفرزدق. 
وهو من سكان املدينة. وفد عىل الوليد بن عبد امللك )يف الّشام( فأكرمه الوليد، ثم بلغه عنه 
ما ساءه من سريته، فرده إىل املدينة وأمر بجلده ونفيه إىل »دهلك« -وهي جزيرة بني اليمن 
بن  يزيد  أطلقه  أن  إىل  بها  فبقي  عليه-.  يسخطون  من  إليها  ينفون  أمية  بنو  كان  والحبشة، 
عبد امللك. فقدم دمشق فامت فيها. ولّقب باألحوص لضيق يف مؤخر عينيه. له »ديوان شعر« 

وأخباره كثرية. األعالم، 116-115/4.
6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( هذه األبيات ليست يف ديوان األحوص.
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ثّم قالت ملعبد: هات! فاندفع يغنّي هبذه األبيات: 
]من الّطويل[ )1(

*أحارب َمن حارْبَت من ذي قرابٍة * فأْعِقُل* غِرْمَت  إن  مايل  وَأْحبِس 
قطعَتني ما  إذا  الّدنيا  يف  *سُتقطُع  * ُل)1(* َتَبدَّ َكفٍّ  أيَّ  فانظْر  يمينَك 

ثّم قالت البن حمرز)2( هات يا أبا اخلّطاب! فاندفع يغنّي هبذه األبيات:

]من الّطويل[

أهُله حتّمل  قد  بَرْبع  *وقفُت  * فَأْذَرْيُت دمًعا يسبِق الّطْرَف َهاِمُلْه*
ًة مدَّ للموِت  أن  إاّل  املوُت  *هو  * َشاِغُلْه* فهو  فاِرًغا  يوًما  َيْلَق  متى 

ثّم قالت للغريض: هات يا موىل العبالت! فاندفع يغنّي وذكر أبياتا منها: 
* ِعراًرا لَعْمِري بالَواِن فقد َظَلْم)4( * أرادْت ِعراًرا )3( بالَواِن وَمن ُيِرْد   *

ثّم أقبلت عىل حمّمد بن عائشة، فقالت: يا أبا جعفر هات! فاندفع يغنّي بأبيات 
منها: ]من الّطويل[

* وبني الِغنَى إالَّ لياٍل َقاَلئُل)5( * فام كان بْيني َلْو َلِقيُتَك َساملًِا   *
ثّم أقبلت عىل ُبديح ونافع فقالت: أحّب أن تغنّيا صوتا واحدا، فاندفعا، فغنّيا:)6(

الّتصايب عىل)6(  َيُلوم  َمْن  يا  *َأالَ  * جوايِب * من  لتسمَع  شيئًا  َأفِْق 
َجْهاًل احلبِّ  يف  َتُلوُمنِي  *َبَكْرَت  * َمَعاِب * من  مثيل  حبِّ  يف  وما 
َشكٍّ غرَي  السعادِة  من  *أليس  * اقرتاِب * عىل  متواصلني  َهَوى 

َعَفاٍف يف  ُوّدًا  نال  *كريٌم  * كَعاِب * مٍة  ُمنعَّ من  وسرٍت 

1( الّشعر ملعن بن أوس املزين.

2( يف أ: ملحرز.

3( يف ب: غرازا.

4( البيت لعمرو بن شأس من شعر قاله يف امرأته أّم حّسان، وابنه عرار بن عمرو، وكانت تؤذيه 

وابن  ص203،  الحامسة،  ديوان  رشح  األصفهاين،  واملرزوقي   ،202/11 األغاين،  بسواده.  وتعرّيه 
قتيبة، الّشعر والّشعراء، 415/1. 

5( البيت للحطيئة. الّتذكرة الحمدونّية، 284/2.

6( يف ج: أهل.
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ثّم أقبلت عىل الذلّينْي، فقالت: غنّيا يل صوتا واحدا، فاندفعا فغنّيا بصوت عنرتة:
] من الكامل[ )1( )2(

عهُده َتَقادم  َطَلٍل  من  *ُحيِّيَت  * الَْيَثم * أمِّ  بعد  وَأْقَفر  َأْقَوى 
أهُلها تربَّع)2(  وقد  امَلَزاُر  *كيف  * بالَغْيَلِم* وأهُلنا  بُعنَْيزَتنْي 
فإنام الِفراَق  َأْزمعِت  كنِت  *إن  * ُمْظِلم)2(* بَلْيٍل  ِرَكاُبُكم  ْت  ُزمَّ

ثّم أقبلت عىل نافع بن طنبورة فقالت: هات! فاندفع يغنّي:

]من املنسح[
يا طول لييل وبّت مل َأَنِم  ***  ِوَساِدَي الَمُّ ُمْبطُِن الّسقم)3(

ثّم أقبلت عىل مالك، فاندفع يغنّي هبذه األبيات:
]من الّطويل[ )4( )5( )6(

لَِسْلِمها وَسْلٌم  َعاَدْت  ملن  *عُدوٌّ  * َبا* بْت)4( َسْلَمى أحبَّ وَقرَّ ومن قرَّ
ظَلْمتِنِي ملَّا  الُعْذر  التامَس  *وقلت  * ُمْذنَِبا* كنُت  وما  ذنبًا  ومحَّْلتِنِي 
ظلمتِه)5( بريئًا  ا  إمَّ امَرًأ  *َهبِيني  * وَأْعتبا* بعُد  تاب  ُمِسيئًا  ا  وإمَّ
هَبْجِرنا العدّو  إشامُت  *لَيْهنْئِك  * با)6(* وَقْطُعك حبَل الوصل حتى تقضَّ

ثّم قالت لطويس: هات! فاندفع يغنّي: 
]من املنسح[ )7( )8(

َطَريب وعادين  َلْييِل  طال  *قد  * احلََسِب* كريمِة  حورا)7(  ذكر  من 
آنسة الالل  مثِل  اَء  *َغرَّ * هِب)8(* الذَّ ُصورة  مِتْثاِل  مثِل  أو 

1( يف أ: توّلع.

2( هذه األبيات ليست يف ديوان عنتة.

3( يف األغاين: مبطٌن سقمي.

4( يف أ: قرّب.

5( يف أ وج: ظلمته. ويف ب: ظلمتني.

6( البيت الّرابع فقط ينسب إىل يزيد بن الّطرثية، انظر: شعر يزيد بن الّطرْثّية، صنعة حاتم صالح 

الّضامن، مطبعة أسعد، بغداد، ]دت[، ص18، وابن قتيبة الّدينوري، الّشعر والّشعراء، 418/1.
7( كذا يف الّنسخ، و يف األغاين، 225/8: من حّب خود، ويف 48/5 منه: من ذكر خود.

8( الّشعر لعبد الله بن العجالن الّنهدي. األغاين، 236/22.
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فقالت أْحَسنَْت يا أبا عبد النّعيم! ثّم قالت للّدالل: هات! فاندفع يغنّي:
]من الكامل[ )1( )2(

أماًل فيُكم  آُمُل  كنت  *قد  * َأَمُلْه * بمدَرٍك  ليس  واملرء 
ُخُلٌف منُكم  يل  َبدا  *حتى  * َجَهُلْه * فاْرَعَوى  قلبي  فزَجْرُت)1( 
أبدًا بمخلَّد  الفتى  *ليس  * أجُلْه)2(* بفائٍت  وليس  َحيًّا 

]ثّم[)3( قالت لربد الفؤاد ونومة الّضحى: هاتيا مجيعا حلنا واحدا ! فاندفعا وغنّيا:

]من الّسيع[

رُت فال َتْلَحني  ***  لؤلؤًة مكنونًة َتنْطُِق إيّن تذكَّ

ثّم قالت لفند)4( ورجة وهبة اهلل :هاتوا مجيعا حلنا واحدا ! فغنّوا: 
]من الّطويل[ )5( )6(

ُبروُق الَعقيق  نحو  من  *أشاقَك  * وَتُشوُق* مّرة  َتَْفى  لوامُع 
َبْرَبٍر)5( جوارَي  َأْهَوى  ال  يِلَ  *وما  * َتُتوق)6(* َأْرواِحهن  إىل  ورُوحي 
وَمالحٌة فائٌق   ٌ مجال  *لّن  * َيفوُق* النساء  َدلِّ  عىل  وَدٌل 

1( يف ب وج: فذكرت.

2( الّشعر للمغرية بن عمرو بن عثامن. األغاين، 286/4.

3( ما بني عاقفتني سقط من ب.

4( يف أ وج: معبد.

5( كذا يف أ ويف األغاين، 226/8، ويف ب وج: ثرثر، وعّلق الناسخ: الرّثثرة كرثة الكالم.

6( يف ب: يشوق. ويف ج: أشوق.
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ثّم غنّت مجيلة:
]من البسيط[)1( )2( )3( )4( )5(

*وأنَكَرْتنِي وما كان الذي َنِكَرْت)1( * َلَعا* من احلوادِث إالّ الّشْيَب والصَّ
مرحَتَاًل ْبُت  َقرَّ وقد  بِنْتي  *تقول  * يا ربِّ َجنِّْب أيب األَْوصاَب والَوَجَعا*
ه)3( فغريَّ يشء  إىل  يشٌء  *وكان)2(  * دهٌر َيُكرُّ عىل تفريق)4( ما مَجعا)5(*

عودا،  مخسني  نحو  يرضبن  أن  اجلواري  أمرت  اآلخر  املجلس  يف  كان  ملا  ثّم 
فزلزلت)6( الّدار، وكان أحسن مسموع عىل أحسن مرضوب، ثّم غنّت عىل عودها، 

وهّن يرضبن عىل رضهبا، بقول الّشاعر:
]من الّطويل[ 7 )8( )9(  )10(

ًة  ُقرَّ لعينك  كانت  َخِفَيْت  *فإن  * عاُرها* يغّمك)7(  مل  يوًما  َتْبُد  وإن 
*من اخلَِفراِت البِيِض مل َتلق ِغْلَظًة)8( * َفيع نَِجاُرها)10(* ْخم)9( الرَّ ويف احلََسِب الضَّ

ثّم قالت حلّبابة وساّلمة: هاتيا حلْنا واحدا ! فغنّتا هبذه األبيات:

]من الّطويل[ 
وَتْشَهُد)11( َأِغيُب  أين  َحَزنًا  *َكَفى  * اُن)12( ُمْقصُد* وما َنْلَتِقي والقلُب َحرَّ
َجنَّنِي الّليُل  إذا  أينِّ  َعَجبِي  *ومن  * وأقُعُد* الّشديد  الّشوق  من  أقوم 

)12( )11(

1( كذا يف ب وج وديوان األعىش، ويف أ: انكرت

2( يف أ: وكّل.

3( يف أ: تغرّيه. ويف الديوان: ففرّقه.

4( يف الّديوان: دهر يعود عىل تشتيت.

5( الّشعر لألعىش، الّديوان، ص101، والعقد الفريد، 157/6.

6( يف ج: فنزلت الّدار.

7( يف الّديوان: يعّمك.

8( يف الّديوان: َشقوًة.

9( يف الّديوان: املحض.

10( الّشعر لكثري عزّة، الديوان، ص 429.

11( كذا األغاين، ويف الّنسخ: وأشهد.

12( يف الّنسخ: حريان.
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شائٌق َحنَّ  ما  مثَل  إليكم  *َأِحنُّ  * ُد* مرصَّ الفؤاد  َعْطشاُن  الِوْرد  إىل 
الََوى هبا  يعذِّ ى  َحرَّ َكبٌِد  *ويل  * ُد)1(* يتجدَّ وال  َيْبىَل  جسٌد  ويل 

)1(

ثّم أقبلت عىل خليدة، فقالت: بنفيس أنت غنّي! فغنّت: 
]من الوافر[

*َأالَ يا َمْن َيُلوم عىل التَّصايب*

األبيات املتقّدمة. 

ثّم قالت لعقيلة والّشاّمسة: هاتيا مجيعا ! فاندفعتا فغنّتا بقوله: 
]من الّطويل[ )2(

ْم *هجرِت احلبيَب اليوَم يف غري ما اجرَتَ * وقطَّْعِت من ذي ُوّدِك احلبَل فانرصْم*
*أطعت الُوشاَة الكاشحني ومن ُيطِْع * َيْقَرِع)2( الّسنَّ من َنَدْم* مقالَة واش 

ثّم قالت لفرعة)3( ولّذة العيش ونبيلة: هاتني مجيعا ! فغننّي هبذه األبيات :

]من الّطويل[
*لَعْمِري لئن كان الفؤاُد من الوى)4(  * لَسِقيُم* إذًا  إينِّ  َسَقاًم  َبَغى 
َبْعَدها فُينَْسنْيَ  ٌت  ُمِلامَّ *ُتِلمُّ  * قديُم* وهو  العهُد  منها  وُيْذَكر 
ُخلًَّة بعدِك  صافيُت)5(  ما  *فُأْقِسُم  * َقِسيُم)6(* الفؤاد  يف  عندي  لِك  وال 

)6( )5( )4(

1( يف ج: يتجرّد.

2( يف أ: يقطع .

3( يف ب وج: فرغة.

4( يف الّديوان: الّنوى.

5( يف الّديوان: ما استبدلت.

6( الّشعر لكثري عزّة، الديوان، ص127 دون البيت الّثاين.
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ثّم قالت لسعدة والّزرقاء: غنّيا ! فغنّتا:

]من البسيط[
َفُق)2( ويِن فقلُت لم  ***  كيف الَعَزاُء وقد سارْت هبا الرُّ قد أرسلوين)1( ُيَعزُّ

ثّم قالت للجامعة: غنّوا ! فغنّوا ثّم انقىض)3( املجلس)4(.

قال الّزبري: وحّدثني مجاعة من أصحابنا منهم عمر بن أيب بكر الوصيل، عن عبد 
اهلل بن أيب عبيدة بن حمّمد بن عامر بن يارس وغريه، قالوا: »بلغنا أّن مجيلة قعدت يوما 
ودعت بكريّس لا، وقالت آلذنتها: ال حتجبي عنّي أحدا، واقعدي بالباب، فكل من 
مّر عليك فاعريض عليه جمليس«، ففعلت آذنتها ذلك، فغّصت الّدار بالنّاس، وذكر 

قصة طويلة منها: 

وأرعبني، ولست  أفزعني  منامي شيئا  رأيت يف  إيّن  قالت ملن حرض:  أّن مجيلة 
إالّ  ينفعني  وليس  تقارب،  قد  أجيل  يكون  أن  خفت  وقد  ذلك،  سبب  ما  أعرف 

صالح عمٍل، ورأيت أن أترَك الغناَء كراهَة أن يلحقني منه يشٌء عند اهلل تعاىل.

فقال قوم ممّن حرض: وّفق اهلل رأيِك وثّبَت عزمِك، وقال قوم: ال حرج عليِك 
وفقه:  وعلم،  وتربة،  سّن،  ذو  القوم  من  شيخ  فقال  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  الغناء  يف 
ْض عليهم يف  َفِرُحوَن﴾ )5(، فَلْم أْعرَتِ َلَدْيِْم  باَِم  قد تكّلمِت اجلامعُة، و﴿ُكلُّ ِحْزٍب 
قولم، ومل أرِشْكهم يف رأهيم، فاستمعوا اآلن قويل، وأنصتوا، وال تشغبوا عيّل إىل 
إذا كنت يف  عيّل  بأس  فال  وَمن خالفني،  وّفقه،  فاهلل  قويل  قبل  فَمن  فراغي،  وقت 

طاعة ريّب.

فسكت القوم مجيعا، وتكّلم الّشيخ: فحمد اهلل وأثنى عليه وصىّل عىل النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، 
عليكم  وثبت  فشلتم،  وإذا  فشلتم،  تادلتم  مَتى  احلجاز  أهل  معرش)6(  يا  قال:  ثّم 

1( يف أ: أرسلويك. ويف ب: أرسلوا يل. ويف ج: أرسلوا إيّل، ويف األغاين: أرسلوين. ويف املختار من كتاب 

أغناطيوس  الله بن أحمد )ت280ه(، تحقيق  القاسم عبيد  الّلهو واملالهي البن خرداذبه، أيب 
. عبده خليفة اليسوعي، ط2، املطبعة الكاثوليكّية، بريوت، 1969م، ص19: قد أرسلوا يَكْ

2( يف أ: الثقف.

3( يف ج: انفّض.

رواياتهم  الخرب: »وقد جمعت  لهذا  مفتتح سياقه  األصفهاين يف  قال   .228 - األغاين، 218/8   )4

مصنوعا«. كله  الخرب  وأحسب  لتقاربها 
5( سورة املؤمنون، 53.

6( يف ب: معارش.
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عدُوكم، وظفر بكم، ومل تفلحوا بعدها أبدا، أّنكم قد انقلبتم عىل أعقابكم القهقرى 
ألهل العراق وغريهم، ممّن مل يزل ينكر عليكم ماهو وراثة لكم، ال ينكره عاملكم، 
ه عابدكم، يشهده رشيفكم ووضيعكم، ُينتدب إليه كام ُينتدب إىل مجوعكم،  وال يذمُّ
أكرب)1( الّلذات، وأرّس للنّفس من مجيع الّشهوات، حييي النّفوس، ويزيد يف العقل)2(، 
أنفسهم عند  به  يمتهنوا  اجلّبارون حتى  به  ويذّلل  العسري،  وييّس  الّرأي،  ويفتح يف 
سامعه)3(، ويربئ املريض، وحييي َمن مات قلُبه وعقله، ويزيد أهل الثروة غناء، وأهَل 
باإلنكار  باستامعه عن طلب األموال، من لزمه كان عاملا، ومن فارقه  الفقر)4( قنعا 
عليه كان جاهال، ألّنه ال يشء أحسن منه، فكيف يؤمر بمفارقته؟ وكيف ال يستعان 
به عىل النّشاط لعبادة رّبنا عز وجّل؟... وكالم كثري ذهب عن النّقلة. فلم يرّد عليه 
أحد قوَله، وال أنكر عليه شيئا ممّا قال، وكّل رجع عىل نفسه باخلطإ، وأقّر له بالفضل.

ثّم قال جلميلة: »أقبلِت ما قلُت، ووقع يف نفِسِك ما حكْيُت!؟ قالت: أجْل، وأنا 
استغفر اهلل تعاىل، قال: فامحي جملسنا، وفّرقي مجعنا بصوت واحد فقط ! فغنّت:

]من الّطويل[ )5( )6( )7(

ْقـِرُق امُلرَتَ َدْمُعـَك  داٍر  َرْسـِم  *أيِف  * َسَفاًها وما استِنَْطاُق ما ليَس َينْطُِق*
*بحيُث اْلَتَقـى مَجٌْع، وأْقىَص حُمّسٍ * َمعامله)5( كادْت، عىل الَعْهِد َتَْلُق*

*َمقـاٌم لنا بعد الِعشـاء ومـورٌد )6( * ق* ُمَعـوِّ علينـا  ْره  يكـدِّ مل  بـه 
ليلنـا ُل  أوَّ كان  يشء  *فأحسـُن  * *)7( ق  نتفـرَّ إذا  حـزٌن  وآخـرُه 

فقال الّشيخ: حسن واهلل )8(، مثل هذا ال يفارق، ثّم استشهد من حرض عىل تركه، 
فقالوا: ال واهلل ال يرتك! ال واهلل ال يرتك! وال كرامة ملن خالفنا!

1( يف ج: أكرث.

2( يف ج: العقول.

3( يف ب: متتهنوا به أنفسكم.

4( يف أ: الفقد.

5( كذا يف ديوان ابن أيب ربيعة، ويف أ: مغانيه قد، ويف ب وج: معانيه.

6( يف الديوان: مقاًما لنا ذات العشاء ومجلسا.

7( يف الديوان: بدء أّول ... وآخره حزم، ويف ب: تتفرّق. انظر: الّديوان، ص 248 - 249.

8( يف ب: والله حسن.
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ثّم قام، وقام النّاس، فقال: احلمد هلل الذي مل يفّرقنا من الغناء باخليبة، وال ترك 
اإلقرار بثباته)1(، والّسالم عليك ورمحة اهلل ]وبركاته[ )2( يا مجيلة)3(.

وقال الّزبري حّدثني عّمي مصعب بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن مغرية احلرامي)4( 
ّي)6( املدينة، واليا عليها، قال له قوم من  األكرب)5(، قال: مّلا قدم عثامن بن حّيان امْلُرِّ
وجوه النّاس: إّنك ُوّليَت املدينَة عىل كثرٍة من الفساد، فإن كنت تريد أن تصلحها، 

فطّهرها من الّزناء)7( والغناء.

فصاح يف ذلك، وأّجل النّاس ثالثا خيرجون من املدينة، وكان ابن أيب عتيق غائبا، 
وكان من أهل الفقه والعفاف والّصالح، فلاّم كان آخر ليلة من األجل، قدم، فقال: 
ال أدخل منزيل ]حّتى[ )8( أدخل عىل ساّلمة -اّلتي صارت ليزيد بن عبد امللك-، 
فدخل عليها، فقال: ما دخلت منزيل حتى جئتكم أسّلم عليكم، قالوا: ما أشغلك 
عن أمرنا؟ وأخربوه اخلرب، فقال اصربوا الّليلة! فقالوا: نخاف أن ال يمكنك يشء! 

قال: إن خفتم شيئا فاخرجوا سحرا.

ثّم خرج فاستأذن عىل عثامن بن حّيان، فأذن له فسّلم عليه، وذكر غيبته، وأّنه 

1( يف ب: لسانه. يف ج: بلسانه.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( األغاين، 8/ 234-232.

4( يف ب وج: عن عبد الرحمن بن مغرية الخذامي.

، َقاَل: أَْخربيِن الحرمي بن أيب اْلَعاَلء،  5( هذا الخرب رواه الّتنوخي قال: أَْخربيِن أَُبو اْلفرج اأْلَْصَبَهايِنّ

َقاَل: َحدثَنا الزبري بن بّكار، َقاَل: َحدثِني عمي ُمصعب، َعن عبد الرَّْحَمن بن اْلُمغريَة الحرامي 
اأْلَْكرَب، َقاَل: )الخرب( .

6( يف ب: املّزي. ويف تاريخ اإلسالم: املزيّن، وهو تصحيف، وهو: ُعْثاَمن بن َحيَّان بن معبد املّرّي 

رَْداء، َرَوى َعنه: َسِعيد  رَْداء أَو موىل عتَبة اْبن أيب ُسْفَيان حّدث َعن أم الدَّ أبو املغراء، موىل أم الدَّ
البزاز، وعبد اللَّه أَْو ُعَبيد اللَّه ْبن ُسَلْيامن، وَعْبد الرَّْحَمِن ْبن َيِزيد ْبن َجاِبر، وِهَشام بن سعد 

املدين، َوَقال: َكاَن رجال من أَهل الخري.
 قال الّذهبي والّصفدّي: َوُهَو الَِّذي َكاَن عىل اْلَمِديَنة أَيَّام اْلَولِيد وََكاَن َظالاِم غاشاًم عسوفاً وََكاَن 
يروي الّشعر يِف خطَبته عىل ِمْنرَب رَُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتويفِّ سنة خمس وماية وروى لَُه ُمسلم َواْبن 

ماجه. تهذيب الكامل، 19/ 360، تاريخ اإلسالم، 97/3. الّصفدي، الوايف بالوفيات، 316/19.
العقد  للمربّد  الكامل  للتنوخي، ويف  الّشدة  الحمدونّية والفرج بعد  أ و ب والّتذكرة  7( كذا يف 

الرّثاء. الفريد: 
8( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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جاء ال يزعه)1( إاّل الّسالم عليه أداء حلّقه، ثّم جزاه خريا عىل ما فعل)2( من إخراج 
أهل الغناء والّزناء، وقال: »أرجو أن ال تكون عملت عمال خريا لك من ذلك«، 
قال عثامن: »قد فعلُت وأشار بذلك عيّل أصحاُبك«، فقال: »قد أصبت، ولكن ما 
تقول يف امرأة كانت هذه صناعتها، وكانت ُتْكَرُه عىل ذلك، ثّم تركته، وأقبلت عىل 
من  ترجني  ال  أن  إليك،  باهلل  أتوّجه  إليك،  رسولا  وأنا  واخلري،  والعبادة  الّصيام 

جوار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومسجده«.

قال: »] فإيّن[)3( أتركها لكالمك«، قال ابن أيب عتيق: »ال يرتُكَك النّاس، ولكن 
ُك تركَتها«! قال:  ُيرْتَ أّن مثلها  إليها، وتسمع من كالمها، فإن رأيت  تأتيك، وتنظر 
وصلت  فلاّم  ففعلت،   ! وتّشعي«  ُسْبَحًة،  معك  »خذي  فقال:  فجاءها  »نعم«. 
ابن أيب عتيق: »اقرئي  )4( فقال لا  َفَفِكَه لذلك،  آبائه وأمره،  إىل عثامن، حّدثته عن 
لألمري أعّزه اهلل تعاىل«، فقرأت له، فقال: »احدي له«، ففعلت، فكثر عجُبه منها، 
أمرها  ينزله شيئا فشيئا حّتى  يزل  فلم  له: »كيف لو سمعتها يف صناعتها؟«،  فقال 
أن تغنّي، فقام عثامن من جملسه حتى جلس بني يدهيا، ثّم قال: »ال واهلل ]ما[ )5( مثل 
هذه خيرج«، قال له ابن أيب عتيق: »ال يدعك النّاس، يقولون: أقّر سالمة، وأخرج 
غريها«، قال: »فدعوهم مجيعا«، فرتكوهم، فلاّم اطمأّنت قال لا ابن أيب عتيق غنّي: 

]من الّطويل[
َسَدْدَن)6( َخَصاَص)7( اخلَْيِم ثمَّ دَخْلنَُه *** بكّل َلَباٍن واضٍح وجبنِي)8(

وساق ذلك املرّبد يف الكامل)9(.

1( يف أ: ينزعه. ويف ج: ال يتكه.

2( يف ج: ثّم جزاه خريا ثّم جزاه عىل ما فعل.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف ج: فأمر بتكها لذلك.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

6( يف ب وج: شددت... ثّم دخلته.

7( يف أ: خصام.

8( األغاين، 355/8 - 356.

9( الكامل يف الّلغة واألدب،176/2 - 177، والّتنوخي املحسن بن عيل بن محّمد البرصي، أبو عيل 

)ت 384هـ(، الفرج بعد الشدة، تحقيق عبود الشالجى، دار صادر، بريوت، 1398 هـ/1978م، 
3/-89 92، والعقد الفريد، 54/7، واآليب، نرث الّدّر يف املحارضات، 178/7 - 179.
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بالقصائد  زماهنم  يف  به  يغنّى  كان  وما  الّصالح،  الّسلف  حال  يفهمك  فهذا 
الّزهديات، وهذا الغناء كان فاشيا بمّكة واملدينة، يسمعه عبد اهلل بن جعفر الّصحايب 
اجلليل، وابن أيب عتيق الفقيه النّاسك. وقد قّدمنا يف فصل اإلمجاع أشياء أخر من ذلك.

ونقل ابن قتيبة عن ابن املاجشون أّنه قال: كانت عندنا قْينة باملدينة يقال لا: قينة 
القّراء)10( يدخلون عليها، ويسمعون منها، قال: منصور بن أيب مزاحم)11(، فقلت: َمْن 

ى يل ثالثة أحفظ منهم: إسامعيل بن حمّمد وهو معروف بالعلم. ُهْم ؟ فسمَّ

وحكى أبو طالب املّكّي أّنه كان لعطاء جاريتان تلحنان ويسمعهام إخوانه)12(.

قال: وأدركنا أبا مروان القايض وله جوار أعدهّن للّصوفّية ُيسمعهّن الّتلحني)13(.

وهذا وإن صدر من هؤالء، فهو حممول عىل َمن يوثق به وبدينه، وجّرب فصّح، 
وإاّل فقد قال الّشافعي ما يقتيض ذّم ذلك إذا قصد، وقال: َمْن اّتذ غالما أو جارية 

يدعو النّاس إليهام ليسمعوا منهام، فهو سفيه ويف اجلارية سفه ودناءة)14(.

وقال معبد ابن جبارة)15( يف رجل كانت له جارية، وكان يدعو قوما ليسمعوا 
منها، فظهر له أهّنم ينالون منها القبيح. 

]من البسيط[
ِة العود ال يف رّنة العود أمل يبن لك)16( أّن الَقْوَم ُبْغَيُتهم *** يف ربَّ

ال تأسفّن عىل الّشــــاة التي عقرت*** وأْنَت َغاٍد هبا يف مْسح الّسيد)17(

10( يف أ: القرائد.

11( منصور بن أيب مزاحم بشري، أبو نرص، التيك البغدادي، موىل األزد، الكاتب.

قال يف كتاب »الزهرة«: روى عنه - يعني مسلام - أربعة عرش حديثا، وروى عنه أبو داود وأبو 
زرعة وأبو حاتم الّرازيان، وقال ابن قانع: ثقة، ووّثقه الّدارقطني وأثنى عليه ابن معني. قال أبو 
القاسم ابن عساكر: مات يوم االثنني سنة 235ه. انظر: وتهذيب الكامل، 542/28 - 545 وإكامل 

تهذيب الكامل، 11 /373.
12( قوت القلوب، 102/2.

13( هذا الخرب ليس يف قوت القلوب.

14( العزيز رشح الوجيز، 18/13.

15( يف أ: معد بن حبارة، ويف ب و ج: معد بن جناده. وهو معبد بن الحسني بن جبارة.

16( يف ب: أمل تكن تر.... ويف ج: أمل تر أّن القوم.... ويف خزانة األدب: أمل أقل لك...

الّدين، خزانة األدب وغاية  الله تقّي  الّذئاب. انظر: الحموي األزراري عيل بن عبد  الّسيد:   )17

.173/1 1987م،  بريوت،  الهالل،  ومكتبة  دار  شعيتو، ط1،  عصام  تحقيق  األرب، 
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وما نقل عن عطاء وأمثاله يف ذلك حممول عىل ما ذكرناه، وعند مجاعة من الّشافعية 
أّنه إذا كان إخوانه يأتون له، ال ألجل سامع جاريته، فيسمعوهنا عنده، أّنه جيوز عىل 
تفصيل سنذكره يف رّد الشهادة من هذا الكتاب، وننقل نقوال)1( من الّشافعّي وغريه، 
يقتيض أّن سامع اجلواري وإن مل َيُكنَّ َلُه، جائز. وقد قّدمنا بحث املاوردي فيه، وكالم 
إبراهيم بن سعد، وما حكاه ابنه، ومجاعة من أهل العلم، وكالم احلاكم، وما ُرِوَي 
عن الّشافعي واملزين ويونس بن عبد األعىل، فاملتّجه اجلواز إالّ عند حوف االفتتان، 
قّدمنا،  احتامل اجلواز كام  االفتتان فحينئذ حيُرم مع  فإن خاف  امُلْرِد،  وكذلك سامع 
ويف سياق)2( ما ذكرناه ما يشهد به، ولو أردت اإلسهاب فيه التََّسَع، وفيام ذكرته من 

القول واألدلة َمْقنٌَع.

عليه  رّد  فقد  األشخاص،  ولبعض  األوقات،  بعض  يف  ُقْربٌة  بأّنه  قال  من  وأّما 
مجاعة ُرُدوًدا)3( بالّلسان ال بالّدليل ]والربهان[)4(، وهو عندي غري بعيد، فإّن حاصله 
أّنه مباح، اقرتنت به النّية الّصاحلة، فصار طاعًة، وهذا شأن املباح. وقد قال بعض 
الّصحابة: »يا رسوَل اهلل أَيْأيِت أَحُدنا شهوَته ويكوُن َله فيها أجٌر؟ فقال: »أرأْيَت َلْو 
َوَضَعها يف حراٍم أَكاَن عْليه ِوْزٌر؟« قال: »نعم«، قال: »َفَكَذلَِك إَذا َوَضَعَها يف َحاَلٍل 
اْمَرَأتَِك« )6(. وأمثال ذلك  يِف  يِف  أْجٌر«)5(. وكذلك قوله: »حّتى ما تضعه  ُلُه  َيُكوُن 

كثرية ثابتة يف الّصحيح.

وقد محل بعضهم أمَرُه عليه الّسالم املرأَة بالوَفاء بالنّذر عىل أّنه مل ُيِرد الوجوَب 
الَبْيهقي  وكالُم  لا،  وجربا  األخالق،  ملكارم  بْسًطا  واإلطالق،  اإلْذن  أَراَد  اَم  وإنَّ
َيُكْن َطاَعًة«.  يقتضيه، حيث قال: »باُب َما ُيَوىفَّ بِِه ِمن َنْذر َما َيُكوُن ُمَباًحا، َوإِن مَلْ 
وُر بقُدوِمه ملسو هيلع هللا ىلص وَساَلَمتِِه وُرُجوِعِه أْمٌر َعظِيٌم،  فذكر احلديث)7(. وبعُضُهم َقاَل: »الّسُ

1( كذا يف ب، ويف أ: نقوال.

2( يف ب وج: سياقه.

3( يف ب وج: رّدا.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

َدَقِة َيَقُع َعىَل ُكلِّ َنْوٍع ِمَن اْلَمْعُروِف، رقم)2376(.  5( مسلم، كتاب الّزكاة، باب َبَياِن أَنَّ اْسَم الصَّ

أحمد، املسند، رقم)21473(.
كتاب  )1295(، مسلم،  رقم  ابن خولة،  الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص سعد  رثاء  باب  الجنائز،  كتاب  البخاري،   )6

وترفع. تجعل   : بلفظ  كّلها   ،)4296( بالّثلث،  الوصّية  باب  الوصّية، 
7( الّسنن الكربى، كتاب الّنذور، باُب َما ُيَوفَّ ِبِه ِمًن ًنْذٍر َما َيُكوُن ُمَباًحا، َوإًِن لَْم َيُكْن َطاَعًة، رقم 

.)20101(
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ُه، والقائلون بالنّذر يقولون: األصُل يف  فإذا َنَذَر كان نْذُرُه يف ُقْرَبٍة )1( َواَل َكَذلَِك َغرْيُ
ُك هِبا حّتى يدّل دليل عىل اخلصوصّية. األحكام الّترْشيُع والّتْعِميُم، فُيَتَمسَّ

وأّما ما)2( أجاب به املانعون، بأن يقال: إذا نَذَرْت امرأٌة عند قدوم املسلمني من 
، جيب عليها، ويستحّب)4( الوفاء به، فإّنه أمر عظيم، فيه  الغزو أْن ترضب)3( بالّدفِّ
فيه  الّدين، وما نعرف من قال هبذا. وباجلملة فاألمر  املؤمنني وخذل أعداء  نرصة 

ْع اآلن يف الكالم عىل اآلالت. قريب، وقد متّت مسائل الغناء، وْلنرْشَ

 

1( يف أ: كان يف نذره قربة.

2( يف أ: وعىل ما أجاب به

3( يف أ: من الغزوات ترضب.

4( يف أ: أو يستحّب.
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الباب الّثاين: يف الكالم على اآلالت
وفيه فصول:

الفصل األّول: يف الّدّف)1(:

وهو بضّم الّدال وبفتحها لغتان مشهورتان، ويعنى بالّدّف: الدائر املفتوح، أّما 
املغلوق فيسّمى مزهرا عىل ما ُحِكَي يف كتب الفقهاء، وسنذكره بعد، ولنقّدم قبل 

الكالم عىل حكمه، ما ذكره فيه علامء املوسيقى.

قال بعضهم: إّنه آلة كاملة حتكم)2( عىل سائر املالهي، تفتقُر إليه مجيع آلة الّطرب، 
الفلكّية  الكرة  صورة  تكّملت  ومنه  وسقيُمها)3(،  صحيُحها  الرّضوُب:  تْعَرُف  به  إذ 
عىل الوضع الّصحيح، ألّنه بيكارّي الصورة. واّدعوا أّنه مرّكب عىل العنارص األربعة 
فيه  الذي  النّاري  العنرص  هو  البرش)5(:  من  قريب  هو  فالذي  األربعة)4(،  والفصول 
عنرص  الّثاين:  اخلّط  الفلكّية.  الكرة  موضع  وهو  يسري)6(،  بيشء  فيه  وداخل  النّفس 

الواء، واخلّط الّثالث: العنرص املائي، ووسط الّدائرة الّرابعة: عنرص الرّتاب. 

قالوا وال تتبنّي النّقرات اخلفاف والّثقال إالّ به، وهو الذي يوصل ويقطع، فإّنه 
النّاظر عىل سائر املالهي، وكّل ملهاة ال حيرضها الّدّف فهي ضعيفة القّوة. فهذا ما 

ذكره ]فيه[ )7( علامء الّصنعة.
1( الّدف، جمع دفوف، وهي اآللة املستعملة يف اإليقاعات الّلحينة واملساّمة بهذا االسم، وهو 

باليد  العازف  ميسكه  رقيق،  بجلد  مغّطى  واآلخر  وجهيه  أحد  مفتوح  دائرّي  خشبّي  صندوق 
اليرسى وينقر عىل الجلد باليد اليمنى، ويحتوي يف جوانبه عىل صنوج معدنّية )نحاسّية( صغرية 
لتحلية النقرات وإضامر بعض املتحّركات الخفيفة واملطوّية. وقد يسّمى الّدف بالرّّق. الفارايب 
محّمد بن محّمد بن طرخان أبو نرص الفيلسوف)339ه(، كتاب املوسيقى الكبري، تحقيق غّطاس 
عبد امللك خشبة، دار الكتاب العريب للطباعة والّنرش، القاهرة، ]دت[، ص 77 والّتعريف من 
العريب،  اإلناء  معهد  وآالتها،  العربّية  املوسيقى  تاريخ  شعراين،  سنجقدار  منى  وانظر  محّققه. 

بريوت، 1987م، ص 90.
2( يف ج: لحكم.

3( يف أ: صّحتها وسقمها.

4( يف أ: العنارص األربع والفصول األربع، ويف ب وج: العنارص األربعة والفصول األربع.

5( يف أ: الشنرب.

6( يف ب: يسّمى يسري. ويف ج: وسّمي السري.

7( ما بني عاقفتني ليس يف أ.
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وأّما حكم الرّضب به رشعا، فقد اختلف العلامء فيه، فقال احلافظ حمّمد بن طاهر: 
إّنه سنة، وأطلق قوله)1(، وذهبت طائفة إىل أّنه سنّة يف العرس ومل تزد عىل ذلك، قال 
ابن بّطال يف رشح البخاري: قال املهّلب: من الّسنّة إعالن النّكاح بالّدّف)2(، وقال 
الّشيخ شمس الّدين املقديس احلنبيل يف رشح املقنع يف كتاب النّكاح: يستحّب رضب 
ُب عليه بالدّف)4(،  الّدّف يف النّكاح)3(، وقال أمحد: يستحّب أن ُيْظَهر النّكاح وُيرْضَ
وقال الفقيه احلافظ أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل العامرّي البغدادّي الّشافعّي يف مؤّلفه 
، فاملستحّب يف  يف الّسامع -مّلا قّسم رضب الّدّف تقسيامت-، قال: ورضٌب يستحبُّ
العرس والوليمة. وذهبت طائفة إىل إباحته يف العرس واخلتان وحتريمه يف غريمها، 
أبو إسحاق  )5(، والّشايش يف احللية، والّشيخ  الّشافعية  البغوّي من  وهذا ما أورده 

الشريازي يف املهّذب)6(.

وجيوز الرّضب بالّدف يف النّكاح واخلتان دون غريمها، وبه قال صاحب البيان)7( 
يف  امَلَحاِميل)9(  وإيراد  االستقصاء)8(،  صاحب  درباس  وابن  عرصون،  أيب  وابن 
كتابه  الّرازي)10( يف  يقتضيه، وكذلك اجلرجاين يف حتريره، وكذلك سليم  الّتجريد 

1( كتاب الّسامع، ص51.

2( رشح ابن بطال، 263/7.

3( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 121/8.

4( م، س، 120/8.

5( رشح الّسنة، 9/ 49. وروضة الّطالبني وعمدة املفتني، 228/11.

6( املهذب يف فقه اإلمام الّشافعي، 442/3.

7( العمراين اليمني الّشافعي، البيان يف مذهب اإلمام الّشافعي، 258/8.

8( عثامن بن عيىس بن درباس املاراين، ضياء الّدين، أبو عمرو)516 - 602 هـ / 1123 - 1206م(: 

من أعلم الّشافعيني بالفقه يف عرصه. نسبته إىل بني ماران، باملروض )قرب املوصل( نشأ بإربل، 
وانتقل إىل دمشق ثّم إىل مرص، فويل القضاء بالغربية )من أعاملها( وفّوض إليه الّسلطان صالح 
الّدين القضاء بالديار املرصية سنة 566 هـ ثّم عكف عىل الّتدريس إىل أن تويّف يف القاهرة. من 
كتبه » االستقصاء ملذاهب الفقهاء - خ » ثالثة أجزاء منه، هي الثالث والعارش والثالث عرش، يف 

األزهر، واألصل يف نحو عرشين مجلدا، و»رشح اللمع« يف أصول الفقه. األعالم، 212/4.
9( أحمد بن محّمد بن أحمد بن القاسم بن إسامعيل الضبي، أبو الحسن ابن املََحاِميل)368 
- 415 هـ / 978 - 1024 م(: فقيه شافعّي، بغدادي املولد والوفاة. َكاَن َغاَية يِف الذكاء والفهم 
وبرع يِف اْلَمْذَهب، له تصانيف، منها )تحرير األدلة( و)املجموع( و)لباب الفقه( قال الزركيل 
يف البرصة )776 صفحة( و)املقنع( يف فقه الّشافعية واملجرّد )كذا قال ابن الّصالح وابن قايض 
شهبة(. وفيات األعيان، 75/1. طبقات الّشافعية، 174/1. ابن الّصالح، طبقات الفقهاء الّشافعية، 

1/ -366 368، الّسبيك، طبقات الّشافعية الكربى، 48/4. الزركيل، 211/1.
10( سليم بن أّيوب بن سليم الرازّي أبو الفتح )365 - 447 هـ / 975 - 1055م(: فقيه، مقرئ، 

البحر عند ساحل  ببغداد، ورابط بثغر )صور( وحج، فغرق يف  الّري. تفقه  محّدث، أصله من 
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املسّمى باملجّرد)1(، وإليه أشار عامد الّدين الّشهرزوري صاحب كتاب الّذخرية)2(، 
ونقله ابن محدان احلنبيل قوال يف مذهب أمحد فقال: والّدّف يباح يف العرس، وقيل: 
واخلتان، ذكره يف الّرعاية الكربى)3( ملا تكّلم عىل اآلالت، وذكر منها حمّرما ومكروها 

ومباحا.

وذهبت طائفة إىل إباحته يف العرس واخلتان، وكراهته يف غريمها، وهذا ما أورده 
القايض أبو الّطيب الّطربي يف تعليقه، ]وذكره[)4( صاحب زوائد املهّذب.

وذهبت طائفة إىل إباحته يف العرس، واقترصوا عىل ذكره، قال أبو عبد اهلل احلليمي 
املعنى يف  املنع منه-: »وحيتمل أن يكون  أدّلة تقتيض  الّشافعي يف منهاجه -مّلا ذكر 
حتريم الدّف يف غري العرس، أّنه آلة ال يراد به إاّل إرشاب الّلهو يف القلب«)5(، وإيراد 
احلموي يف رشح الوسيط يقتضيه، فإّنه قّسم اآلالت إىل حمّرم ومكروه ومباح، قال: 
»واملباح كالبوق وطبل احلرب والّدّف يف النّكاح، وكذلك إيراد ابن محدان احلنبيل 

حيث قّسم، وقال: ويباح الدّف يف العرس، وقيل: واخلتان.

وقال القايض أبو بكر ابن العريب املالكّي يف األحكام، من كالم ذكره وقّسمه: 
أّن آالت الّلهو امُلْشِهَرة)6( للنّكاح جيوز استعاملا فيه، وذكر الدّف منها)7(، وقال أبو 
الوليد ابن رشد املالكّي يف املقّدمات: وال جيوز تعّمد حضور يشء من الّلهو، وال من 

آالت املالهي، ورّخص يف الدّف يف النّكاح ويف الُكرُبِ وامُلْزِهِر أقوال)8(.)9( 

جّدة. له كتب، منها )غريب الحديث( و)اإلشارة(. ابن كثري، طبقات الّشافعيني، 412/1 واألعالم، 
.116/3

1( يف أ: الجرد، ويف ب وج: املجرّد، وهو الّصواب، وقد ذكره حاجي خليفة، قال: املجرّد، يف فروع 

الّشافعية، جرّده من تعليقة شيخه أيب حامد عاريا عن األدّلة. كشف الّظنون، 1593/2.
2( كذا يف أ، ويف ب وج: الّشيخ عامد الّدين السهروردي صاحب كتاب الّذخائر.

3( يف أ: الّنهاية الكربى.

4( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

5( املنهاج يف شعب اإلميان، 17/3.

6( كذا يف ب، ويف أ: املشتهرة. ويف ج: املشهورة.

7( أحكام القرآن، 527/3.

8( كذا ضبطهام يف ب، ويف لسان العرب: الَكرَبُ واملِزَهُر.130/5، باب الكاف، و338/4 فصل الياء.

9( املقّدمات املمّهدات، 462/3.
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وبعض احلنفّية أيضا قال: يباح يف العرس، ويف رشح الداية: أّن الدّف الذي يباح 
يف العرس يضمن باإلتالف قوال واحدا)1(، وحكي عن فتاوى أيب الّليث أّن الرّضب 
بالّدّف)2( يف غري العرس خمتلف فيه بني العلامء، قال بعضهم يكره، وبعضهم قال ال 
يكره. وذهبت طائفة إىل اإلباحة مطلقا وعليه جرى إمام احلرمني، والغزايل، وحكاه 
العامد الّسهروردي)3( عن بعض األصحاب، وقال القايض أبو الّطيب وابن الّصباغ 
وغريمها عن بعض أصحاب الّشافعي)4( أيضا أّنه قال: إن صّح حديث املرأة التي 
تصّح  الوصّية:  الّطّيب يف  أبو  القايض  وقال  األحوال،  ُيْكَره يف حال من  مل  نذرت 
ذهب  وإليه  ونحومها،  والّطبل  العود  يف  منعه[)5(  مع  به,]  وجزم  بالّدّف  الوصّية 
احلافظ أبو بكر البيهقي)6(، وهو مقتىض إيراد أيب عبد اهلل الّسامري احلنبيل، فإّنه يف 
كتابه املستوعب، قّسم اآلالت إىل حمّرم ومكروه ومباح، قال: واملباح الّدّف)7(. وقال 
الّشيخ شمس الّدين احلنبيل يف رشح املقنع يف كتاب الّشهادات مّلا تكّلم يف اآلالت: 
»ورضب يباح وهو الّدّف، وحكى عن أصحاهبم ما قالوه يف غري النّكاح، ثّم قال: 

»لنا...«، وذكر أدّلة اإلباحة)8(. 

وإليه ذهبت الّظاهرّية، حكاه ابن املفلس)9( وغريه، ]وذهبت طائفة إىل إباحته يف 
العرس، وكراهته يف غريه، وهذا ما حكاه شارح املقنع عن أصحاهبم، وهو ما أورده 

ابن الّصّباغ الّشافعّي يف شامله، ومل حيِك غرَيه[)10(.

الّدين )ت 593هـ(  الحسن برهان  أبو  الفرغاين،  الجليل  املرغيناين عيل بن أيب بكر بن عبد   )1

،الهداية يف رشح بداية املبتدي، تحقيق طالل يوسف، دار إحياء التاث العريب، بريوت، ]دت[، 
.307/4

2( يف ج: أّن رضب الّدف.

3( يف أ: الّشهرزوري.

4( يف ب: عن بعض الّشافعية. .

5( ما بني عاقفتني سقط من أ. ويف ج: من منعه يف العود.

6( الّسنن الّصغري، 177/4.

7( املستوعب، 638/2.

8( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 12/ 49 - 50.

، اإلَِماُم،  9( يف الّنسخ: ابن املفلس، والّصواب: اْبُن امُلَغلِِّس َعْبُد اللِه بُن أَْحَمَد بِن محّمد الَبْغَداِديُّ

 ، الَبْغَداِديُّ امُلَغلِِّس  بِن محّمد  أَْحَمَد  ِث  امُلَحدِّ ابُن  اللِه  َعْبُد  الَحَسِن  أَُبو  الِعرَاِق،  َفِقْيه  الَعالََّمُة، 
يِف  )امُلَوّضح(  الُقرْآن(، وكَتاب  )أَْحَكام  كَتاب  له منها:  التََّصاِنْيِف،  َصاِحُب   ، اِهِريُّ الظَّ  ، اُوْوِديُّ الدَّ
امغ( يِف الرَّدِّ َعىَل َمْن َخالفه َوَغرْيُ َذلَِك. مات يف سنة 324ه.  الِفْقه، وكَتاب )اْلُمْبِهج(، وكَتاب )الدَّ

سري أعالم الّنبالء، 78/15.
10( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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رسور  وكل  الغائب،  وقدوم  والعيد،  العرس،  يف  إباحته  إىل  طائفة  وذهبت 
حادث، وهذا ما أورده الغزايّل يف اإلحياء)1(، والقرطبّي املالكّي يف كشف القناع)2(، 
مّلا ذكر أحاديث تقتيض املنع، قال: »وقد جاءت أحاديث تقتيض اإلباحة يف النّكاح 
وأوقات الّسور فتستثنى هذه املواضع من املنع املطلق«)3(. وحكاه ابن محدان احلنبيل 
قوال عندهم فقال: وقيل يباح يف كل رسور حادث)4(. وذهبت طائفة من الفقهاء 
الّشافعّية إىل إباحته يف العرس واخلتان، ويف غريمها وجهان، وهذا ما حكاه القايض 

جُميَلِّ يف ذخائره، وغريه، وعليه درج الّرافعي وصّحح من الوجهني اجلواز)5(. 

وذهب بعض الفقهاء الّشافعّية إىل إباحته يف النّكاح، وهل يعّم البلدان واألزمان، 
أو خيتّص بالبوادي والقرى اّلتي ال يتنَاَكره)6( أهلها ويباح فيها، ويكره يف األمصار، 
ويف زماننا؟ فيه وجهان، وهذا ما اقترص عىل إيراده املاوردّي يف احلاوي)7(، وتابعه 
الّروياين حكاه عنه، ومل حيك غريه)8(، وكالم أيب الفضل اجلاجرمّي)9( يقتيض الّتفرقة 
الّدّف  إذا كان  كّله  يقتضيه، وهذا  ما  املداومة وغريها كالغناء، ويف كالم غريه  بني 
بغري جالجل، ومل يكن الّضارب به رُجاًل، فأّما إن كان بجالجل)10( فقال القايض 

1( إحياء علوم الّدين، 2/ 277 و285.

2( يف أ: رشح القناع.

3( كشف القناع، ص40 و79.

الّرعاية:  يف  قال  قال:   .342/8 الخالف،  من  الّراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  املرداوي،  عنه  نقله   )4

َحاِدٍث«. وٍر  رُسُ وَُكلِّ  َوِقيَل:  اْلِخَتاِن.  يِف  ُيَباُح  »َوِقيَل: 
5( العزيز رشح الوجيز، 15/13.

6( كذا يف أ، ويف ب: تناكره.

7( الحاوي، 192/17.

8( بحر املذهب، 311/14.

9( كذا يف ب وج، ويف أ: الجارمي. وهو: محّمد بن إبراهيم بن أيب الفضل السهيل الَجاَجرِْمي، 

له. الّتجمة  تقّدمت 
10( الجالجل )من آالت الحرب قدميا(، وكان بعض ملوك مرص أمر بها فيام خال من الزّمان أن 

تعَمل، )وهي أجراس كبرية تعطي أصواتا مزعجة تصّم اآلذان(. كتاب املوسيقى الكبري، ص 76 
يعرف  الّدائرّي  الّشكل  »الجرس ذو  وما بني قوسني من رشح محّققه. وقالت منى سنجقدار: 
الّصنوج  صوت  الخليل  شّبه  وقد  الّصغرية،  اآللة  يف  عادة  يوجد  صغري  ناقوس  وهو  بالجلجل 
الّصغرية التي تعّلق بطرف الّدّف بصوت الجالجل أي األجراس الّصغرية، والواقع أّن هذه األجراس 
الّصغرية كانت تثبت يف بعض األحيان بالّدفوف. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص 102 – 103.
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حسني)1( يف تعليقه: إّنه حرام)2(، وقال الّشايش يف احللية: الدّف الذي بجالجل حرام 
يف كّل األحوال واملواضع، وإيراد ابن درباس يف رشح املهّذب يقتضيه، ويف الّذخرية 
- من كتب احلنفّية- أّن الفقيه أبا الّليث من احلنفّية قال: الدّف الذي ُيرضب به يف 
ينبغي أن يكون مكروها، وإّنام اخلالف يف  الّصنجات)3( واجلالجل  زماننا هذا مع 
ُب به يف الّزمان املتقدم)4(، وقال ]القرطبّي[)5(- مّلا استثنى الّدّف  ذاك الذي كان ُيرْضَ
فيام ذكرناه من املواضع-: وال يلحق بذلك الّطارات ذات الّصالصل واجلالجل ملا 

ْل، وأطلق القول)7(. فيه من زيادة اإلطراب)6(. وغرُيُه ممّن ذكرناه مل ُيَفصِّ

 وذهب بعض الفقهاء الّشافعّية إىل أّنه إن مل يكن بجالجل فهو مباح، وإن كان 
بجالجل فوجهان، وهذا ما أورده الغزايل يف البسيط)8(، وقال إمام احلرمني أيضا يف 
هنايته: »وال حيّرم الّدّف إذا مل يكن بجالجل، فإن كان بجالجل فوجهان)9(، وجرى 

الّرافعي عىل طريقة الغزايل وصّححا اجلواز)10(.

1( املَْرُورُّوذي حسني بن محّمد بن أحمد املعروف »بالقايض حسني« )000 - 462 هـ / 000 - 

1069 م(: قاض، من كبار فقهاء الّشافعية. كان صاحب وجوه غريبة يف املذهب. له )التعليقة 
- خ( الجزء األول منه، باستمبول يف الفقه. تويف مبرو الروذ. األعالم، 254/2.

2( مل أره يف الّتعليقة املطبوعة، وقد ذكر املحّققان –نقال عن اإلسنوي- أّن للقايض يف الحقيقة 

تعليقان، ميتاز كّل واحد منهام عىل اآلخر بزوائد كثرية...« ص73، فرمّبا يكون ما نقله األدفوي من 
الّتعليقة الّثانية. أو يكون هذا التعليق - وهو األقرب- يف غري الجزء األّول املحّقق، إذ الكالم عن 
الغناء وآالته ال يورد يف أبواب الّطهارة والّصالة وإّنا يورد يف أبواب الّنكاح أو الّشهادات، وهذه 
ليست من موضوعات الجزء املحّقق من الّتعليقة، وقد ذكر املحّققان أنهام اعتمدا عىل نسخة 
فريدة موجودة يف مكتبة أحمد الّثالث بتكيا )إستمبول(، ص 74، وقد قّدمنا يف ترجمة القايض 

أّن الّزركيل ذكر أّن املوجود من الّتعليقة بإستمبول إّنا هو الجزء األّول فقط . 
3( يف ج: الّصنجاة.

4( انظره يف املحيط الربهاين يف الفقه الّنعامين، 401/5.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

6( كشف القناع، ص 81.

7( يف أ: وغريها وال مّمن ذكرناه مل يفّصل وأطلقوا القول. ويف ج: ومل يفّصل وأطلقوا القول.

الّدف  ورضب  سامعها،  يحرم  واألوتار  »املعازف  البسيط:  يف  ونّصه   .350/7 الوسيط،  انظر:   )8

كتاب  فوجهان.  فيه جالجل  كان  وإن  الله ملسو هيلع هللا ىلص،  بيت رسول  فيه حالل، رضب يف  وال جالجل 
اآليت: الرابط  عىل  منشور  وهو  ص366  الّشهادات، 

http://scholars.iu.edu.sa/index.php/scholarsAr/issue/view/302
9( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 22/19.

، فذلك، إذا مل يُكْن فيه جالجُل، وإن  10( العزيز رشح الوجيز، 16/13، قال:«... وحيث قْلنا بالحلِّ

كان، فوجهان:أْشَبُهُهاَم: الِحلُّ أيضاً. ويف ج: وصّحح إال إذا كان وأّما إذا كان الّدف.
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إاّل  إّنه ال حيّل  الّضارب به رجل، فقال احلليمي يف منهاجه:  الّدّف  إذا كان  أّما 
للنّساء وال يكون عند الّرجال)1(، وقال حييى بن ُمْزَين)2( املالكّي)3( يف رشح املوّطإ: 
الّرجال)5(، وذهب  يكون عند  للنّساء، وال  إاّل  ]الدّف[)4(  يكون  قال أصبغ: »وال 

صاحب)6( املقنع من احلنابلة، وابن محدان إىل أّنه مكروه للّرجال)7(.

الذين ذكرناهم، أطلقوا  النّقل عنه غري هؤالء  تقّدم  فهذا ما حرضنا، وكّل من 
القول، ومل يْفِصلوا بني اجلالجل وغريه، وبني الّرجال والنّساء، وذهب عبد امللك 
بن حبيب املالكي إىل جواز الّدّف والَكرُب واملزهر)8( يف العرس خاّصة إالّ للجواري 
العرس ما  فإّنه جيوز مطلقا، وجيري لّن جمرى  بيوهتّن، وما أشبَههّن  العواتق)9( يف 
مل يكن معه غريه، ذكره يف مؤّلفه يف الّسامع. وحاصل مذهب الّشافعّي أّن الّصحيح 
عىل ما نقل املتأّخرون اجلواز مطلقا. ولنذكر ما احتّج به كّل فريق، وما حُيَتجُّ به لم 

بحسب الّطاقة.

1( يف ج: وقال يكره عند الّرجال. وانظر: املنهاج يف شعب اإلميان، 19/3. 

2( يف ب: عزىت.

3( يحيى بن إبراهيم بن ُمْزَين، أبو زكريا)000 - 259هـ / 000 - 873 م(: عامل بلغة الحديث 

ورجاله. من أهل قرطبة. رحل إىل املرشق، ودخل العراق. أصله من طليطلة. وكان جّده موىل 
لرملة بنت عثامن بن عفان. من كتبه »تفسري املوطإ - خ« أجزاء منه عىل الرَّّق، يف مكتبة جامع 
القريوان و»تسمية الرجال املذكورين باملوطأ« و»املستقصية« يف علل املوطأ، و»فضائل القرآن« 

و»رغائب العلم وفضله«. األعالم، 134/8.
4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( الباجي أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد الّتجيبي القرطبي األندليس )ت 474هـ(، املنتقى 

اْلُمزَِنيَّة  يِف  أَْصَبُغ  َوَقاَل  القاهرة، ]دت[، 350/3، قال:  الكتاب اإلسالمي،  رشح املوطأ، ط2، دار 
َوَيُكوُن َذلَِك ِعْنَد النَِّساِء ُدوَن الرَِّجاِل َواَل َيُكوُن َمَعُه َعزٌْف َواَل ِغَناٌء إالَّ الرََّجَز اْلُمرَْسَل.

6( يف ب وج: شارح.

7( مل يذكر ابن قدامة يف املقنع هذه املسألة، واكتفى بقوله: ويستحّب إعالن الّنكاح والرّضب 

عليه بالّدّف. املقنع، تحقيق محمود األرناؤوط وياسني محمود الخطيب، ط1، مكتبة الّسوادي، 
ِبِه  ُْب  الرضَّ ُيْسَتَحبُّ  َا  َوإِنَّ  :239/6 مفلح يف رشحه،  ابن  وقال  جّدة، 1421ه/2000م، ص325. 
لِلنَِّساِء. انظر: إبراهيم بن محّمد بن عبد الله بن محّمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الّدين )ت 
884هـ(، املبدع يف رشح املقنع، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1418 هـ/ 1997 م، 239/6.

8( املزهر: دّف كبري ذو إطار خشبّي مستدير الّشكل تشّد قطعة من الجلد عىل أحد جانبيه، وهو 

بهيئة  الّصغرية  املعدنّية  الحلقات  الّداخل عىل مجموعة من  الخشبّي من  باحتواء إطاره  ميتاز 
سالسل، تعطي هذه الحلقات املعدنّية أصواتا معّينة عندما تهتّز أو ترتطم بالجلد أو ببعضها 
بعضا. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص 92، ومحّمد بوذينة، اآلالت املوسيقّية، ط1، منشورات 
محّمد بوذينة، الحاّممات، تونس، 1999م، ص26 – 27. وسبق قول األدفوي: »الّدّف املغلوق 

يسّمى مزهرا عىل ما ُحيِكَ يف كتب الفقهاء«.
9( يف ب وج: الغواين.
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فأّما ابن طاهر فاحتّج عىل كونه سنّة بحديث اجلارية التي نذرت، وقال: النّذر ال 
يكون يف معصية)1(، واحتّج أيضا بام تقّدم يف األحاديث التي سقناها يف الغناء، وابن 
طاهر يأخذ بمجّرد سامعه ملسو هيلع هللا ىلص وإقراره، ويطرح خصوصّيات األوقات. واخلصوم 
تنازعه، وتّص باألوقات املذكورة ألدّلة)2( نذكرها. وال شّك أّن أمره عليه الّسالم 
بالوفاء ُيقّوي ما قاله، فإّن ظاهر األمر الوجوب، وقد ثبت يف احلديث: »ال نذر يف 
معصية اهلل«)3(، وثبت: »ال نذر إاّل فيام أطيع به اهلل«)4(، ويف رواية الّدارقطني أيضا: 
»إالّ فيام ابتغى به وجه اهلل«،)5( فدّل عىل أّنه طاعة، وَمْن قال خالفه فتأويٌل حيتاج إىل 
دليل، واألصل يف األشياء الّترشيع والعموم إالّ ما دّل عليه الّدليل، وَمْن يقول إّن 
حرف النّفي إذا دخل عىل الّذات ]كان[ )6( جممال، يقول غري ذلك، وال نعلم خالفا 

فأّن وجوب الوفاء ال يكون إالّ يف طاعة.

مذهب  وهو  كّفارة،  ويلزمه  املباح،  يف  انعقاده  إىل  طائفة  فذهبت  االنعقاد  أّما 
مالك، واملشهور من مذهب أمحد، وعن أمحد رواية كمذهب الّشافعي أّنه ال ينعقد 

إالّ يف قربة، فَمْن يقول باالنعقاد حيمل األمر بالوفاء عىل حمامل قّدمناها يف الغناء. 

النكاح  »أعلنوا  الّسالم:  عليه  بقوله  فاحتّج  النّكاح  يف  سنّة  إّنه  قال  من  وأّما 
حّدثنا  الرّتمذي:  وقال  صحيحه)8(،  يف  مسلم  أخرجه  بالدّف«،  عليه  وارضبوا)7( 
أمحد بن منيع، حّدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن حمّمد، 
عن عائشة ريض اهلل عنها، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أعلنوا هذا النّكاح واجعلوه 

1( كتاب الّسامع، ص55.

2( يف ب: بأدّلة.

3( مسلم، كتاب الّنذر، َباُب اَل َوَفاَء لَِنْذٍر يِف َمْعِصَيِة اللِه، َواَل ِفياَم اَل مَيِْلُك اْلَعْبُد، رقم )4333(، 

الّدارمي، الّسنن، ت الغمري، كتاب الّنذور واألميان، باب ال نذر يف معصية الله، رقم )2522(، عن 
عمران بن حصني. والّتمذي، الّسنن، ت بّشار، أبواب الّنذور واألميان، رقم )1525( عن عائشة.

منه،  الّنذور،  وكتاب  رقم) 3938(  واإليالء وغريه،  والخلع  الّطالق  كتاب  الّسنن،  الّدارقطني،   )4

رقم)2029(.   297/2 له،  واألوسط،  رقم)10933(   27/11 الكبري،  املعجم  الّطرباين،  رقم)4319(، 
ابن عّباس. عن 

5( ليس هذا لفظ الّدارقطني، وهو يف سنن أيب داود، الّسنن، كتاب اليامن والّنذور، رقم )3273(، 

ِه. ومسند أحمد، رقم)6732( َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َجدِّ
6( ما بني عاقفتني من ج.

7( يف ب: واطربوا.

8( ليس هذا الحديث ماّم رواه مسلم. وهذا الذي ذكره املؤّلف سبقه إليه ابن قدامة املقديس 

الجامعييل الحنبيل، يف الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 49/12، فقد وَهاَم فيه وْهاًم قبيًحا.
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يف املساجد وارضبوا عليه بالّدفوف«، قال الرّتمذي: حديث حسن غريب، وميمون 
يضّعف يف احلديث)1(، وقال ابن ماجه: حّدثنا نرص بن عيّل اجلَْهَضمّي واخلليل بن 
عمرو، قاال: حّدثنا عيسى ]بن يونس[ )2(، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن عبد 
النَِّكاَح،  َهَذا  »َأْعِلنُوا  القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  الّرمحن، عن 
ميمون)4(  بن  عيسى  فيه  كان  وإن  الرّتمذي  وحديث  بِاْلِغْرَباِل«)3(.  َعَلْيِه  ُبوا  َوارْضِ
»ليس  معني:  بن  حييى  وقال  احلديث«،  مرتوك  »إّنه  النّسائي:  وقال  األنصاري، 
أهّنام  إالّ  ضعيف)6(،  وهو  إلياس  بن  خالد  فيه  ماجه  ابن  حديث  وكذا  بيشء«)5(، 
معضودان باحلديث الّصحيح، وأصل حديثهام ثابت، وقد قّدمنا أحاديث يف ذلك 

يف فصل الغناء، فهذا ما جاء من الّسنّة.

ومن جهة املعنى أّن النّكاح إشهاره مطلوب، وما كان أقوى يف اإلشهار)7( كان 
أحّب، وأصوات الّدفوف أبلغ يف اإلشهار، وأكثر تميعا للخلق، ومّلا كان املراد من 
النّكاح ضّد أحوال الّزنا املطلوب من فعله االستتار، ناسب طلب الّدّف فيه، إذ هو 

1( الّسنن، أبواب الّنكاح، باب ما جاء يف إعالن الّنكاح، رقم)1089( عن عائشة ريض الله عنها. 

قال محّققو مسند أحمد، 53/26 )هامش 1( ال ُيفرح به، يف إسناده عيىس بن ميمون الواسطي 
األنصاري، وهو متوك. قال أحمد بن سنان القّطان، عن عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عىل 
عيىس بن ميمون يف هذه األحاديث عن القاسم بن محّمد يف الّنكاح وغريه، فقال: ال أعود. فيام 

ذكره املزي يف »تهذيب الكامل« يف ترجمته.
2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( ابن ماجه، الّسنن، كتاب الّنكاح، باب إعالن الّنكاح، رقم)1895( عن عائشة ريض الله عنها، 

ُبوا َعَلْيِه ِباْلِغْرَباِل«، ومن رواية ابن الّزبري عند البّزار يف مسنده  بلفظ: »أَْعِلُنوا َهَذا النَِّكاَح، َوارْضِ
رقم)2214( وفيه عبد الله بن األسود القريش، ومن طريق ابن الّزبري أخرجه أحمد يف املسند، 
رقم )16130( بلفظ: »أعلنوا الّنكاح«، فقط، قال محّققو املسند: حسن لغريه وهذا إسناده فيه 
عبد الله بن األسود القريش، من رجال »الّتعجيل«، انفرد بالّرواية عنه عبد الله بن وهب، قال 
أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حّبان يف »الّثقات«، وبقية رجاله ثقات رجال الّشيخني غري عبد الله 

بن أحمد، فمن رجال الّنسايئ، وهو ثقة.
وأخرجه أبو نعيم يف »الحلية« 328/8 من طريق هارون بن معروف، بهذا اإلسناد.

وأخرجه ابن حّبان )4066(، والطرباين يف »الكبري« )235( )قطعة من الجزء13(، ويف »األوسط« 
»الحلية«  نعيم يف  وأبو   ،288/7 »الّسنن«  البيهقي يف  183/2، ومن طريقه  والحاكم   ،)5141(

328/8 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصّححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وله شاهد يف مسند أحمد برقم )15451( من حديث محّمد بن حاطب، بإسناد حسن، ولفظه: 

»فصُل ما بني الحالل والحرام الدف والصوت يف الّنكاح« فالحديث حسن لغريه.
4( يف الّنسخ: ميمون بن عيىس. وقد صوبناه قريبا.

5( الّضعفاء واملتوكون، ص76. وتاريخ ابن معني )رواية الّدوري(، 89/4 رقم)3292(.

6( الكامل يف الّضعفاء، 413/3.

7( يف أ: اإلشهاد.
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أقوى من صوت اإلنسان، ورووا عن عمر)1( بن اخلّطاب ريض اهلل عنه أّنه كان إذا 
سمع صوت الدّف أرسل، فإن كان نكاحا تركه، وإن كان غريه عمده)2( بالّدّرة)3(.

وأّما َمن أباح يف العرس واخلتان وحّرم يف غريمها، فيحتّج عىل النّكاح بام ذكرنا 
من األدّلة، وُيْلِحُق به اخلتان آلثار وردت فيه: ]روى أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنّفه 
عن ابن ُعليََّة، عن أّيوب، عن ابن سريين، قال: »ُنبِّئُت أّن عمر كان إذا سمع صوتا 
أنكَره، فإن كان ُعْرسا أو ِختانا أقّره)4([.)5( وروى بسنده أّن ابن عّباس حني َخَتَن 
َبنِيِه دعا الاّلعبني، فأعطاهم أربعة دراهم«)6(، وكذا روى ابن قتيبة عن عكرمة قال: 

»ختن ابن عّباس بنيه، فأمرين فأتيت الاّلعبني بأربعة عرش درمها«.

وقال الفاكهّي يف تاريخ مّكة، »حّدثنا عبد اهلل بن إسحاق الواسطي، حّدثنا يزيُد 
يٌك، عن جابر، عن عكرمة، أّن ابن عّباس ختن ابنًا له، فأْرَسله،  بن هارون، أنبأنا رَشِ

فدعوت الّلّعابني)7(، فأعطاهم أربعة دراهم)8(. 

إحضار  وغريمها  والنّعامن  ثابت  بن  حّسان  عن  اإلمجاع  فصل  يف  سقنا  وقد 
الّصحابة، وال نعرف لم خمالفا مع  املغنّي)9( ]اخلتان[)10( فهذا فعل)11( مجاعة من 
أّن اخلتان واجب عند قوم، وسنّة عند  املعنى   )12( شهرته، فكان حّجة. ومن جهة 
آخرين، وكان بعض أهل امللل ال يفعله، فينبغي إظهاره، وإشهاره، لكونه من فطرة 
اإلسالم كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »الفطرة مخس«، ذكر منها اخلتان)13( فإظهاره فيه إظهار لذه 

1( يف أ: محّمد.

2( كذا يف ب وج، ويف أ: عمد بالّدرة، ويف العزيز رشح الوجيز) املعروف بالرّشح الكبري(، 15/13 

رَّة. - 16: عمل بالدَّ
3( ابن أيب شيبة، املصّنف، كتاب الّنكاح، باب ما قالوا يف الّلهو ويف رضب الّدّف يف العرس، رقم 

)16402( وليس فيه وإن كان غريه عمده بالّدرّة. 
4( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

5( املصّنف، رقم )16402(.

6( م، ن، رقم)16410(.

7( كذا يف أ ويف أخبار مّكة، ويف ب وج: الاّلعبني.

8( أخبار مّكة، 385/2.

9( كذا يف ب، ويف أ: املعاين.

10( ما بني عاقفتني سقط من ب.

11( يف أ: قول.

12( يف ب وج: حّجة.

13( البخاري، كتاب الّلباس، باب قّص الّشارب، رقم)5889(، وباب تقليم األظفار، رقم)5891(ن 
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الفطرة اّلتي جيتنبها قوم من أهل الكتاب، ثّم إّن فيه أيضا تفيفا عن املختون باشتغاله 
بسامع الّدفوف والغناء، فيخّف عليه أمل اخلتان، ويلهو عن الوجع.

ويتمّسكون يف حتريمه يف غريمها بآثار، وباملعنى. 

كانوا  عنه  اهلل  ريض  مسعود  بن  اهلل  عبد  أصحاب  أّن)1(  رووه  فبام  اآلثار  أّما 
يستقبلون اجلواري يف األزقة فيشّققون الّدفوف)2(.

وروى أبو بكر بن أيب شيبة بسنده إىل رشيح أّنه سمع صوت الدّف فقال: »إن 
«)3(، ورووا)4( عن احلسن البرصي أّنه كان يقول:  املالئكة ال يدخلون بيتا فيه دفٌّ
»ليس الدّف من سنّة املسلمني«)5(، ]وروى البيهقّي يف الّسنن الكبري عن ابن عّباس 

أّنه قال: »الدّف حرام[)6(«)7(. 

عىل  فيحتّج  غريمها،  يف  وكراهته)8(  واخلتان،  العرس  يف  بإباحته  قال  من  وأّما 
العرس واخلتان بام ذكرناه.

وكتاب االستئذان، باب الختان بعد الكرب ونتف اإلبط، رقم)6297(. ومسلم، كتاب الّطهارة، باب 
خصال الفطرة، رقم)620( و)621(. 

1( يف ب: عن.

الثوري، حدثنى  سفيان  أخربنا  قال:  القطان  بن سعيد  يحيى  عن  ابن حزم،  رواه  األثر  هذا   )2

منصور بن معتمر، عن إبراهيم النخعي، قال ابن حزم: وهذا أصّح طريق روي منه هذا األثر. 
وكيع عن  أبو  أنا  منصور  بن  ورواه من طريق سعيد   .571/7 البيوع(،  كتاب   ( باآلثار  املحىّل 
ُفوَف. املحىل، 566/7.  َكِك َيْخرُِقوَن الدُّ منصور عن إبراهيم قال: َكاَن أَْصَحاُبَنا َيأُْخُذوَن ِبأَْفَواِه السِّ
وانظر: مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلسحاق بن منصور املروزي املعروف بالكوسج 
ابن  يعىل  أيب  للقايض  والوجهني  الّروايتني  كتاب  من  الفقهّية  واملسائل   ،2988/6 )ت251ه(، 

.140/3 458ه(،  الفّراء)ت 
3( املصّنف، كتاب الّنكاح، باب من كره الّدّف، 496/3 رقم)16411( وكتاب األدب، باب من كره 

الّدّف، 316/5 رقم)26463(.
4( يف ج: وروى.

)ت311هـ(،  الحنبيل  البغدادي  ل  الَخالَّ يزيد  بن  هارون  بن  محّمد  بن  أحمد  بكر  أبو   )5

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  مراد،  يحيى  تحقيق  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
ُفوُف ِمْن أَْمِر اْلُمْسِلِمنَي يِف  1424هـ/2003م، ص57، قال: »َوُيْرَوى َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: »لَْيَس الدُّ
فُّ ِمْن  ٍء«. ويف املدخل البن الحاج )ت737ه(، 105/3، »َقاَل اْلَحَسُن -رَِحَمُه اللَُّه- لَْيَس الدُّ يَشْ

اْلُمْسِلِمنَي«. ُسنَِّة 

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

املالهي،  ذّم  يف  جاء  ما  باب  تجوز،  ال  ومن  شهادته  تجوز  من  أبواب  الكربى، جامع  الّسنن   )7

رقم)21000(.
8( يف ب: كرهه.
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والقضيب)2(،  الغناء  عىل  قياًسا  فُكِرَه)1(  ولعب،  لو  بأّنه  فيقول:  الكراهة  وأّما 
امَلنْع  أدّلُة  وُتَعارُض  اجلواز،  تقتيض  وأدّلة  املنع،  تقتيض  أدّلة  جاءت  أيضا:  ويقول 

بأدّلة اجلََواِز وُيْسَتنَْتُج الكَراَهُة مجعا بني األدّلة.
وأّما من قال بإباحته يف العرس واقترص، فاحتّج بقول قرظة)3( وزيد وغريهم)4( 
َص لنا يف ذلك يف العرس)5(، فمفهوم قوله ُرّخص يقتيض املنع،  من الّصحابة أّنه ُرخِّ
وقال احلليمي: »ُيشبِه أن يكون املنع يف غري العرس أهّنا آالت ال يراد هبا إاّل إرشاب 
إىل  يعد  ومل  وفارقه،  صاحبه،  عىل  فسد  بالّلهو  عّمر  إذا  والقلب  القلب،  يف  الّلهو 
العبادة إالّ قليال، وما كان فيه هذه املفسدة، كان حراما، فأّما يف النّكاح، فإّنه تابع ملا 

يراد بالنّكاح، والذي يراد بالنّكاح من أعظم الّلهو إالّ أّنه يلحق باحلّق)6(.

وأّما من ذهب إىل إباحته يف النّكاح وكراهته يف غريه، فاحتّج عىل الكراهة بأّنه 
لو ولعب، ومجع بني األدلة كام قّدمناه.

يف  ذكرناها  التي  واألحاديث  باآليات  فيحتّج  مطلقا،  باإلباحة  قال  من  وأّما 
الغناء، وأقوى ما حيتّج به حديث املرأة اّلتي نذرت)7(، ولذا قال بعض الّشافعّية: »إن 
بّيع بنت  صّح، مل يكره يف حال من األحوال«، وقد بّينا أّنه صحيح، وقد احتّجت الرُّ
معّوذ مّلا ذكر لا رضب اجلواري يوم عاشوراء بأّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها ]صبيحة 

ُبنِي عليها[)8( واجلواري يرضبن)9(. وسنذكر بعد ما يقوي ذلك.

وأّما من يقول يباح يف كّل رسور حادث، فيّتبع موارد النّصوص، ويقول أبيح يف 
أوقات الّسور، فيقترص عليه ملا جاء من األدّلة التي تقتيض املنع.

1( يف أ: ذكره.

2( يف ج: والنصب.

3( يف ج: قرضة.

4( كذا يف أ وب.

5( الّطياليس أبو داود )ت204(، املسند، رقم)1317(، ابن أيب شيبة، املصّنف، كتاب الّنكاح، باب ما 

قالوا يف الّلهو ويف رضب الّدف يف العرس، رقم)16405(، واملستدرك عىل الّصحيحني، رقم)2751(.
6( املنهاج من شعب اإلميان، 17/3.

7( سبق تخريجه.

8( ما بني عاقفتني سقط من أ.

9( البخاري، كتاب املغازي، باب، رقم)4001(، أبو داود، الّسنن، كتاب األدب، باب رضب الّدّف 

يف العرس والعيد، رقم)4922(
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وأّما من قال بإباحته يف العرس واخلتان، وأجرى اخلالف يف غريمها، فال خيفى 
وجهه ممّا تقّدم.

وأّما من فّرق ]بني[)1( البوادي واألزمنة، فقال إّنه يف هذه األزمنة، ويف القرى)2(، 
قد ُعِدَل به إىل ذي)3( السفه والّلعب، فيكره قياسا عىل سائر املكروهات لوا ولعبا.

وأّما َمن يفّرق بني القليل والكثري، فيوّجهه بام وجه يف الغناء.

ُب  وأّما من فّرق بني دّف اجلالجل وبني غريه، فيقول: إّن الّدفوف التي كان ُيرْضَ
هبا يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص كانت بغري جالجل، واجلالجل فيها زيادة إطراب، َفَمنَع منه)4(.

ُب به يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص النّساء،  وأّما َمْن فّرق بني النّساء والّرجال فقال: الذي كان َيرْضِ
فهو شعار لّن، والّتشّبه هبّن حرام، إذ ثبت لْعُن املتشّبهني من الّرجال بالنّساء)5(، وال 

خيفى توجيه َمْن قال بكراهته للّرجال.

وأّما قول ابن حبيب، فتوجيهه يف العرس ما ذكرنا، وإباحته للجواري يف غري 
العرس، َيْتَبُع فيه ما ورد من لعبهّن يف غري العرس، فيقترص عىل ما ورد.

الرّشعي  الّدليل  أّن  معناه  حرام،  أو  حالل  اليّشء  القائل:  قول  أّن  ولُيْعَلم   
القياس خالف،  الكتاب والّسنة واإلمجاع، ويف  الرّشع منحرصة يف  اقتضاه، وأدّلة 
وأهل الّظاهر - وهم ممّن يقول باإلباحة- يمنعون القياس، وخيّصون اإلمجاع بإمجاع 
الّصحابة، فإذا ثبت ذلك، فقولنا إّنه حرام أو مكروه، أوخيّصصه)6( بيشء، أو بحال، 
حيتاج إىل دليل، ومل يثبت من الكتاب، وال من الّسنّة، وال من اإلمجاع، ما يقتيض املنع 
وال الكراهة وال الّتخصيص، وقد ثبت الرّضب به بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وسامعه 
بغري سبب، كاحلديث  ماهو  قدومه، ومنها  العيد، ومنها عند  ماهو يف  منها  مرارا، 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف ب: فقال ويف القرى.

3( يف ب وج: رأي الّسفه.

4( يف أ: فتمنع.

5( البخاري، كتاب الّلباس، باب املتشّبهون بالّنساء، واملتشّبهات بالّرجال، رقم)5885(، وابن ماجه، 

الّسنن، أبواب الّنكاح، باب تهنئة الّنكاح، رقم)1904(. الّطياليس، املسند، رقم)2801(.
6( يف أ: يخّصه. ويف ج: أو مخصص بشء. 
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الذي أخرجه ابن ماجه أّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص مّر ببعض أزّقة املدينة احلديث...)1( وقد قّدمناه 
ممّا ذكر، وكذلك حديث  أّن ذلك كان يف عرس، وال يف يشء  ينقل  الغناء، ومل  يف 
الّربيع أّن اجلواري كانوا)2( يف يوم عاشوراء يرضبن بالدّف ويتغننّي)3(، وهذا ليس 
من األسباب التي ذكروها، فإهّنم إّنام ذكروا العيد والعرس واخلتان وقدوم الغائب، 
وكّل ذلك نّص يف اإلباحة، وقد احتّجت الّربيع بفعل اجلاريتني بحرضته ملسو هيلع هللا ىلص وَقبَِل 

الّصحابُة احتجاجها ومل يعارضوه، فهو تسليم للحّجة. 

وأّما ما ذكروه من األدّلة فال حّجة فيه، أّما ما ذكروه عن عمر فإّن ابن سريين 
قال: »ُنبِّْئُت«، ومل يذكر املخرب به، وال قال كان عمر)4(، ومثل ذاك ال حيتّج به، ثّم 
لو كان ثابتا عن عمر فهو مذهب صحايّب، وكثرٌي ممّن ُينَاِزُع يف هذه املسألة، مذهب 
الّصحايّب عنده ليس بحّجة، وهو الّصحيح من مذهب الّشافعّي، وإحدى الّروايتني 
عن أمحد، ومذهب الّظاهرية وغريهم، وكذا ما رووه عن ابن مسعود وغريه، يمنع 

صّحته، وبتقدير الّصّحة فهو مذهب صحايّب.

1( مّر تخرجه.

2( كذا يف الّنسخ.

3( ابن ماجه، الّسنن، أبواب الّنكاح، باب الغناء والّدّف، رقم)1897(. ولفظه عن حاّمد بن سلمة، 
 ، ، َوَيَتَغنَّنْيَ فِّ ْبَن ِبالدُّ ، َقاَل: ُكنَّا ِباْلَمِديَنِة َيْوَم َعاُشورَاَء، َواْلَجَواِري َيرْضِ َعْن أيَِب اْلُحَسنْيِ اْسُمُه اْلَمَديِنُّ
َصِبيَحَة  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل  َعيَلَّ  َدَخَل  َفَقالَْت:  لََها،  َذلَِك  َفَذَكرَْنا  ٍذ،  ُمَعوِّ ِبْنِت  َبيِِّع  الرُّ َعىَل  َفَدَخْلَنا 

ُعريِْس، َوِعْنِدي َجاِرَيَتاِن َيَتَغنََّياِن، َوَتْنُدَباِن آَبايِئ الَِّذيَن ُقِتُلوا َيْوَم َبْدٍر، َوَتُقواَلِن، ِفياَم َتُقواَلِن: 
*َوِفيَنا َنِبيٌّ َيْعَلُم َما يِف َغِد*

ا َهَذا َفاَل َتُقوُلوُه، َما َيْعَلُم َما يِف َغٍد إاِلَّ اللَُّه«.  َفَقاَل: »أَمَّ
4( تنسب رواية هذا األثر بهذا الّلفظ إىل ابن أيب شيبة، كذا ذكر ابن امللّقن يف البدر املنري يف 

مريي  تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرّشح الكبري، 673/9، وتبعه يف ذلك كامل الّدين الدَّ
الّشافعي يف الّنجم الوّهاج يف رشح املنهاج، 10/ 304، ثّم ابن حجر يف تلخيص الحبري، 493/4. 
وهو مشتهر يف كتب الفقه -الّشافعي والحنبيل خصوصا- بالّصيغة التي ذكرها املؤّلف )األدفوي(، 
وقد نّبه ابن امللقن وابن حجر أّن هذا األثر منقول بنحوه -ال بلفظه- عن ابن أيب شيبة، ولفظه 
أَْنَكرَُه،  َصْوًتا  اْسَتَمَع  َكاَن »إَِذا  ُعَمَر  أَنَّ  ُنبِّْئُت  َقاَل:  اْبِن ِسرِييَن،  َعِن  يف املصّنف، رقم )16402( 
َوَسأََل َعْنُه، َفإِْن ِقيَل ُعرٌْس أَْو ِخَتاٌن أََقرَُّه«. ورواه معمر بن راشد يف جامعه ) امللحق مبصّنف عبد 
ا  اِب، َكاَن إَِذا َسِمَع َصْوًتا، أَْو ُدفًّ الّرّزاق( رقم )19738(، قال: َعِن اْبِن ِسرِييَن، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
َقاَل: »َما ُهَو؟« َفإَِذا َقاُلوا: ُعرٌْس أَْو ِخَتاٌن، َصَمَت«. ورواه سعيد بن منصور يف سننه، رقم)632( 
قال: َعْن محّمد ْبِن ِسرِييَن، َقاَل: ُنبِّْئُت أَنَّ ُعَمَر ريَِضَ اللَُّه َعْنُه َكاَن إَِذا َسِمَع َصْوًتا أَْنَكرَُه، َوَسأََل 

َعْنُه َفإِْن ِقيَل: »ُعرٌْس أَْو ِخَتاٌن أََقرَُّه«، فليس فيه قوله: »وإن كان غريه عمل بالّدرة«.
قلت: وابن سريين مل يدرك عمر، فقد »ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر«، قاله الحاكم، وقال 
غريه: لسنتني من خالفة عثامن. ويف الحالني فإّن روايته عن عمر منقطعة. انظر: سري أعالم الّنبالء، 

.607/4

������� ������ ������� 01.indd   322 06/03/2019   16:12



323

اإلمتاع بأحكام الّسماع

وأّما ما ذكروه من كونه لوا، فقد قّدمنا اجلواب عنه يف فصل الغناء.

]فبعض[)1( من  »أّنه رّخص«،  الّصحابة  ما ذكروه من مفهوم قول بعض  وأّما 
وقد  عليه،  املنطوق  داللة  يقّدم  به،  يقول  ومن  باملفهوم،  يقول  ال  باإلباحة  يقول 
بكثرة  تضّعف  أيضا  املفهوم  وداللة  بالعرس،  خيتّص  ومل  اجلواز،  عىل  األدّلة  دّلت 

املخّصصات، وذهب قوم إىل أّن كثرة املخّصصات تسلب العموَم الّداللة.

وليس  مراد،  غري  قاله)2(  ما  إّن  نقول  بل  مسّلم،  فغري  احلليمي،  ذكره  ما  وأّما 
به  يراد  تارة  األشخاص،  وإّنام هو بحسب  الّلهو،  به إرشاب  يراد  بالدّف  الرّضب 
وتارة  والّدفوف،  الغناء  بسامع  فتسرتوح  العبادات  متّل  النّفوس  فإّن  االسرتواح 
ُيْسَتْجَلُب به الّدمع عند انكتامه، وقد رأيت َمن إذا حصل عنده ضيق يستدعي الغناء 
والدّف، فُيِسيُل دمعه، فيحصل له انرشاح)3(، وتارة يتأّنس بسامع الغناء والّدفوف، 
صناعة  يّتخذونه  الذين  الغناء  وأهل  الّسامع،  عند  حصولا  يّدعون  املعارف  وأهل 
يدمنون بالرّضب، وأمثال ذلك ممّا يقصد، وليس رضب الّدفوف ُيْفِسُد القلَب بل 

َعى أّن سامع الغناء والّدفوف يرّقق القلب، وجيري الّدموع، فام قاله غري مّتجه. ُيدَّ

)5( شعار  إّنام يكون فيام ]هو[  ومن حّرم أو كّره للّرجال غرُي مّتجه، والّتشّبه)4( 
النّساء، وليس هذا شعاًرا ] لّن[ )6( بل املشاهد)7( أّن النّساء إّنام يتعّلْمنَه من الّرجال، 
الغناء  لكان  معتربة  عّلة  ذلك  كان  ولو  النّساء،  رضب  من  أكثر  الّرجال  ورضب 
خيتّص بالنّساء، ألّن الذي ثبت غناؤهّن بحرضته ملسو هيلع هللا ىلص النّساُء، ومل َيِرد سامُع الّرجال، 

وما اشرتك يف فعله الّرجال والنّساء، قديام وحديثا، ال يدخل يف الّذم والّلعن. 

اجلواب  مرارا  قّدمنا  فقد  اإلطراب،  وزيادة  اإلطراب،  من  اّدعوه  ما  و]أّما[)8( 
عنه، وكذا اجلالجل َمْن َمنَع منها ليس ما قاله مّتجها، وليس الّطرب وال الّزيادة فيه 

1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( يف أ: قال.

3( يف ب وج: استواح.

4( يف أ: الّتشبيه.

5( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( يف ج: الّشاهد.

8( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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ممنوعا رشعا، عىل أيّن أقول: الّدّف بمجّرده ال ُيطرب إاّل بانضامم الغناء إليه، وليس 
الكالم إالّ يف جمّرد الرّضب، بل جمّرد الرّضب مستكره بمفرده، ألّنه جمّرد صوت فيه 

شّدٌة خاٍل من الّطرب. 

و]أّما[)1( ما اّدعوه يف النّكاح من املعنى يقتيض إباحة الدّف باجلالجل فإّنه أقوى 
يف اإلشهار، وأكثر تميعا للخلق، وما اّدعوه أّن الّدفوف التي كانت يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص مل 
تكن بجالجل َنْفٌي حيتاج إىل اإلثبات، ولو ثبت مل يكن فيه حّجة، إّنام احلّجة أن لو 

كان َثمَّ منٌع.

وأّما ما نقله املاوردّي عن بعض الّشافعّيني فال دليل عليه، ومل ينسبه إىل قائله، 
الّصدر  ُيَقْل به، وإذا كان  به)2( إحداث قول مل  وهو مسبوق باإلمجاع قبله، فالقول 
األّول اختلفوا عىل قولني ليس ملن بعدهم إحداث قول ثالث عند أكثر النّاس، وإن 
بنقل وجوه ال توجد  تفّرد  الّدين اختار تفصيال غريه، واملاوردي  كان اإلمام فخر 
لغريه، وكّل َمن يأيت بعده)3( ال ينقلها إاّل عنه كالّروياين، وهو يقصد الّزيادة عليه يف 
النّقول فإّنه يف كتابه البحر أخذ نقل احلاوي وزاد عليه، لكّن املاوردي ثقة، والنّسيان 
الّتحريم  ملسو هيلع هللا ىلص  النّبّي  عن  ثبت  إن  أّنه  اعتامده  جيب  الذي  واحلّق  اإلنسان،  عىل  جائز 
ذكرناها  التي  باألدّلة  مباح عمال  فهو  وإالّ  به،  أوالّتحضيض)4(، عمل  الكراهة  أو 

وباألصل.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف ب وج: فيه.

3( يف ب وج: بعدها.

4( يف ب: الّتحريم والكراهة والّتخصيص. ويف ج: التحريم أو الكراهة أو الّتخصيص.
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الفصل الّثاين:
]يف[ )1( الكالم على الّشّبابة

والفحل،  الّزير)2(  وتسّمى  واحدة  قصبة  أنواع:  وحتتها  املثّقبة  الرياعة  وهي 
وقصبتان إحدامها حتت األخرى وتسّمى املوصول، ونوع يسّمى املنجارة)3(، وهي 
بجميع  وافية  كاملة  آلة  إّنه  املوسيقى:  أهل  بعض  وقال  الّرعاة،  هبا  يرضب  اّلتي 
النّغامت. وقال آخرون: إهّنا تنقص قرياطا، وأّول من وضعها األكراد، عىل ما ذكره 

بعضهم. وهذا ما ذكره علامء الّصنعة.

الّتحريم وهو  إىل  طائفة  فذهبت  العلامء،  فيه  فاختلف  الرّشع،  وأّما حكمها يف 
املوجود يف كتب املالكّية واحلنفّية واحلنابلة، واختاره من الّشافعّية البغوّي)4(، وجزم 
قال:  أّنه  الّشيخ أيب عيّل  الوسيط عن  ابن أيب عرصون، ونقل احلموّي يف رشح  به 
»صوت الرياعة خمتلف فيه، والقياس حتريمه كسائر املزامري«، واّدعى النّووي)5( أّنه 

ْوَلِعّي)6( ] من املتأّخرين[)7( ترجيحه)8(. األصّح ونقل عن الدَّ

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف ج : الرينى.

3( يف ج: املبخاره، ويف أ: املنحازة. وانظر: كتاب املوسيقى الكبري، ص 779، هامش 1.

4( رشح الّسنة، كتاب االستئذان، َباب َما يكره أَن يكون اْلَغالِب َعىَل اإْلِْنَسان الّشعر َحتَّى يصده 

َعن ذكر اللَّه عّز َوجل، 383/12
5( يف أ : البغوي.

ْولَعي، عبد  الّدولغي، ويف ب: القزويني، ويف ج: الغزويني. والّصحيح ما ذكرنا، وهوالدَّ أ:  6( يف 

امللك بن زيد بن ياسني الّثعلبي، ضياء الّدين، أبو القاسم )514 - 598 هـ / 1120 - 1201 م(: 
فويل  الّشام،  إىل  وانتقل  ببغداد.  تفّقه  املوصل.  قرى  من  »الّدولعّية«  أهل  من  شافعّي،  فقيه 

.159/4 األعالم،  تصانيف.  له  بدمشق  الغزالية  وتدريس  الخطابة 
7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

ِحيُح َتْحِريُم اْلرَيَاِع،  8( روضة الّطالبني وعمدة املفتني، 228/11. قال الّنووي: ُقْلُت: اأْلََصحُّ أَِو الصَّ

ْولَِعيُّ ِكَتاًبا يِف َتْحِريِم  بَّاَبُة َوَقْد َصنََّف اإْلَِماُم أَُبو اْلَقاِسِم الدَّ ارَُة الَِّتي ُيَقاُل لََها الشَّ َوُهَو َهِذِه الزَّمَّ
اْلرَيَاِع ُمْشَتِماًل َعىَل َنَفاِئَس، َوأَْطَنَب يِف َداَلِئِل َتْحِرمِيِه. َواللَُّه أَْعَلُم.
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وذهبت طائفة إىل اإلباحة، وهو مذهب الّظاهرية، واختاره ابن طاهر املقديّس 
واحتّج عليه عىل ما سنذكره، واختاره أبو بكر حمّمد بن عبد اهلل العامري البغدادّي 
الّشافعّي يف كتابه يف الّسامع، واختاره الغزايل، وقال الّرافعّي يف الرّشح الّصغري أّنه 
األظهر)1(، وقال يف الرّشح الكبري أّنه األقرب)2(، وكالم الّروياين يشعر باإلباحة، فإّنه 
مل حيك الّتحريم وال الكراهة، ومحل ما ورد، عىل غري الّشّبابة)3(، وقال اجلاجرمي: 
»وال حيُرم الرياع«، واختار اجلواز من املتأّخرين الّشيخ تاج الّدين الفزارّي الّشافعّي 
مفتي دمشق وشيخها)4(، وكذلك شيخ اإلسالم أحد سالطني العلامء عّز الّدين ابن 
الورعني  والعّباد  املحّققني  والفضالء  العاملني  العلامء  بقّية  وتلميذه  الّسالم،  عبد 
قايض القضاة تقّي الّدين ]أبو الفتح[ )5( ابن دقيق العيد، عىل ما نقله عنهم األثبات 
وسامعهم له)6(، وكذلك اختاره بقية مشائخ اإلسالم، فريد عرصه بمرصه)7(، وواحد 
دهره، جامع أشتات الفضائل، خادم الّسنّة النّبوّية، والعلوم الرّشعية ]املنفرد يف وقته 
تعاىل،  اهلل  كتاب  معاين  يف  والنّظر  العجيبة[)8(،  والنّكت  الّدقيقة  املعاين  باستخراج 
وأخربنا  مرارا،  لفظه  من  ذلك  سمعت  مجاعة،  بن  حمّمد  الّدين  بدر  القضاة  قايض 
أّنه حرض الّسامع عىل ما سنذكره عند الكالم عىل اجتامع الّشبابة والدّف. والقايض 

حسني، وإمام احلرمني حكيا يف املذهب وجهني ومل يرّجحا شيئا)9(.

وقال الّتاج الرّشييّش املالكّي)10( يف فتواه: »إّنه مقتىض املذهب الفقهّي، والفقه 

1( انظر: الّنجم الوّهاج يف رشحة املنهاج، 10/ 302.

2( العزيز رشح الوجيز، 15/13.

3( بحر املذهب، 311/14.

4( عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري، أبو محّمد، تاج الّدين ويلّقب بالِفْرَكاح)624 

- 690 هـ / 1227 - 1291 م( : مؤرخ، من علامء الّشافعية، قال ابن شاكر: بلغ رتبة االجتهاد. 
مرصي األصل، دمشقي اإلقامة والّشهرة والوفاة. له )تاريخ( قال الذهبي: رأيته وله فيه عجائب، 
و)رشح الورقات( إلمام الحرمني، يف األصول، و)كشف القناع يف حل الّسامع( وغري ذلك. ابن كثري، 

طبقات الّشافعيني، ص 921 922-، ابن قايض شهبة، طبقات الّشافعية، 172-171/2.
5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( كذا يف أ وب.

7( يف أ: مبرص.

8( ما بني عاقفتني سقط من أ.

9( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 22/19. قال: »ويف الرياع وجهان«.

تاج  العّباس،  أبو  الّصّديقي،  البكري  الّتيمي  القريش  خلف  بن  أحمد  بن  محّمد  بن  أحمد   )10

َلوي )581 - 641 هـ / 1185 - 1243 م(: متصوف ماليك، برع يف علم الكالم  يش السَّ ِ الّدين الرشَّ
وأصول الفقه. له نظم. ولد يف سال )بجوار الّرباط عاصمة املغرب( ونشأ مبراكش وقرأ بها وبفاس 
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أهّنا يف األمصار مكروهة، ويف األسفار  املاوردّي يف احلاوي إىل  املذهبي«، وذهب 
حيك  ومل  البحر)2(  يف  عنه  الّروياين  وحكاه  هذا)1(،  غري  حيك  ومل  مباحة،  واملرعى 
توز  األسفار،  ويف  احلرب  يف  هبا  يعمل  التي  الّشّبابة  الوصّية:  يف  وقال  خالفه)3(، 
الوصّية هبا مع منعه الوصية يف املزامري هكذا ذكر صاحب احلاوي)4(، وقال اخلّطايب: 

»إهّنا مكروهة«، وأطلق)5(.

فهذا ما حرضنا من النّقول، ولنذكر حجج كّل فرقة، واجلواب عن ذلك بحسب 
القدرة، وممّا رأيته ممّا احُتجَّ به، وأجيب عنه، فأقول:

احتّج ]من قال[ )6( بالّتحريم بأمرين: الّسنّة والقياس.

، حّدثنا الوليد  أّما الّسنّة فبام رواه أبو داود يف سننه عن أمحد بن عبيد اهلل الُغَدايِنّ
نافع، قال:  العزيز، عن سليامن بن موسى، عن  بن مسلم)7(، حدثنا سعيد بن عبد 
»سمع ابن عمر رمحه اهلل مزمارا، فوضع إِْصَبَعْيِه يف أذَنْيه، ونأى عن الّطريق، وقال: 
ُأُذَنْيه، وقال: كنت مع  إِْصَبَعْيِه من  نافع هل تسمع شيئا ؟! فقال)8(: ال !! فرفع  يا 
النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا«)9(. قال وحّدثنا حممود بن خالد، حّدثنا 
أيب، حّدثنا ُمْطِعُم بن املقدام، حّدثنا نافع، قال: كنت رْدَف ابِن ُعَمَر إذ مّر بَِراٍع َيْزُمُر، 

وذكر نحوه)10(.

وباألندلس، وحّج فأخذ عن علامء بغداد ومرص وغريهام. وتصّوف عىل يد أيب حفص الّسهروردي 
)عمر بن محّمد( واستقّر يف الفيوم )مبرص( وتويّف بها. اشتهر بقصيدة له يف الّتصوف، رائية سامها 
)أنوار الرّسائر ورسائر األنوار( رشحها أحمد ابن يوسف بن محّمد الفايس، طبع مبرص. األعالم، 

219/1
1( الحاوي، 192/17.

2( يف ج: يف التحريم.

3( بحر املذهب، 311/14.

4( الحاوي، 239/8، بحر املذهب، 51/8.

5( معامل الّسنن، 124/4.

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

7( يف ب وج: أبو الوليد.

8( يف ج: فقلت.

9( الّسنن، كتاب األدب، باب كراهّية الغناء والزّمر، رقم)4924(. 

10( برقم)4925(
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امَلِليِح، عن  أبو  إبراهيم، حّدثنا عبد اهلل بن جعفر، حّدثنا  قال وحّدثنا أمحد بن 
نحوه)1(.  فذكر  زاِمٍر،  صوت  فسمع  عمر،  ابن  مع  كنّا  قال:  نافع،  عن  ميمون، 
وأخرجه ابن حّبان يف الّتقاسيم واألنواع من حديث سليامن بن موسى)2(، واحتّجوا 
بام ُرِوَي عنه ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قال: »أمرين ريّب عّز وجّل بنفي الّطنبور واملزمار«)3(، وبام روي 
الدّف، ولعب  قال: »هنى)4( رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن صوت  أّنه  اهلل عنه  عن عيّل ريض 
الكلب  أّنه]: »هنى عن كسب  وبام روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص  الّزّمارة«)6(،  الّصنج)5(، وصوت 
وثمن الّزّمارة«)7(، وبام روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص أّنه[ )8( قال: »بعثني ريّب بمحق املزامري واملعازف 
إىل عبد  بسنده  البيهقي يف سننه  اجلاهلّية«)9(، وروى  تعبد يف  التي كانت  واألوثان 
َواْلَْيِسُ  ْمُر  اخْلَ اَم  إِنَّ آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ القرآن: ﴿َيا  اهلل بن عمر، وقال يف هذه اآلية يف 

1( برقم)4926(

2( صحيح ابن حّبان، كتاب الرّقائق، باب ذكر ما يستحّب للمرء أن تعزف نفسه عاّم يؤّدي إىل 

الّلذات من هذه الفانية الغّرارة وإن أبيح له ارتكابها حذر الوقوع يف املحذور منها، رقم)693(.
3( رواه ابن حزم، الرّسائل، 426/1، وابن عدي، الكامل يف الّضعفاء، 386/1، من رواية إبراهيم 

بن اليسع التميمي، عن هشام، عن أبيه عن عائشة – مرفوعاً. وإبراهيم بن أيب حية اليسع بن 
وقال  الّنسايئ: ضعيف.  وقال  الحديث.  منكر  البخاري:  عنه  قال  امليك.  إسامعيل  أبو  األشعث، 

متوك. الّدارقطني: 
4( يف ج: نهاين.

الّصنج  ثّم  املثّلث  الّصنج  اإليقاع، وله عّدة أشكال أشهرها  الّصنج )مفرد صنوج(، من آالت   )5

الّنحايّس، وهو زوج من صفائح مستديرة من الّنحاس قطر كّل منها نحو شرب، ولها يف مركز أحد 
املوسيقى  كتاب  باألخرى.  إحداهام  وترضب  االستعامل،  عند  منها  متسك  ليك  عروة  سطحيها 

هامش9. الكبري، ص77 
6( رواه الخطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، ت بشار، 410/15 رقم)4524( من طريق عثامن بن 

َثَنا إِْساَمِعيُل ْبُن َعيَّاٍش َعْن َعْبِد اللَِّه بن ميمون عن مطر بن سامل َقاَل: َقاَل َعيِلُّ ْبُن  أيب شيبة، َحدَّ
أيَِب َطالٍِب: َنَهى رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم عن رضب الّدّفن ولعب الّصنج، وصوت الزّمارة«. 
الرّماة«،  بغداد وذيوله، 302/13 رقم)7276(: »وصوت  لتاريخ  العلمّية  الكتب  دار  ويف طبعة 
وهو يقع من رواية عبد الله بن ميمون عن مطر بن سام ال مطر بن سامل، ومل أجد لهام ترجمة.

7( الكامل يف الّضعفاء، 247/4 وميزان االعتدال، 210/2 وفيه سليامن بن أيب سليامن القافالىن أبو 

محّمد أو أبو الّربيع بّياع األقفال، متوك الحديث. روى عباس الّدوري، عن يحيى: ضعيف. وقال 
مرة: ليس بشئ. وقال أحمد: سليامن أبو محّمد القافالىن، عن ابن سريين ضعيف. وقال ابن 
املديني: كان ضعيفاً ضعيفاً، ليس بشء. وقال النسايئ: متوك. وقال ابن عدي: ال أرى بحديثه 

بأسا.
8( ما بني عاقفتني سقط من ج.

9( الّطياليس، املسند، 454/2 رقم )1230( وأحمد، املسند، رقم )22307( من حديث أيب أمامة، 

إسناده ضعيف جداً، فيه الفرج بن فضالة بن الّنعامن التّنوخي وهو ضعيف، وعيل بن يزيد 
األلهاين ضعيف مبرّة.
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ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾)1(، قال:  ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
ْفَن)3(،  ]هي[ )2( يف الّتوراة أّن اهلل أنزل احلقَّ لُيْذِهَب به الباطَل، وُيْبطَل به الّلِعَب، والزَّ

والّزّمارات)4(، واملزاهر، والكبارات)5(، ]والّشعر[)6(«)7(. 

يسار  بن  عطاء  عن  املدين  مودود  أيب  عن  احلباب  بن  زيد  وروى  البيهقي  قال 
عن كعب أّن فيام أنزل اهلل عىل موسى: »إّنا أنزلنا احلّق لنبطل به الباطل، ونبطل به 
الّلعب، واملزامري، والكبارات، والّشعر«)8(، وروى البيهقي بسنده إىل ابن عّباس أّنه 

فُّ حرام، واملعازف حرام، والُكوَبُة حرام، واملِْزَماُر حرام«)9(. قال: »الدُّ

هذا ما ورد.

املزامري  كسائر  حراما  فكان  بانفراده،  مطرٌب)10(  صوت  فقالوا:  القياس  وأّما 
واألوتار.

وأّما املبيحون فاحتّجوا بثالثة أنواع:

األّول الكتاب: وهو عموم اآليات)11( املذكورة يف الغناء.

ووجه  داود،  أبو  ذكرها  التي  باألحاديث  منهم  مجاعة  احتّج  وقد  الّسنّة:  الّثاين 

1( سورة املائدة، 90.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( كذا يف ب ويف الّسنن، ويف أ : الّدفف. الزَّْفُن: الرَّْقُص، زََفَن َيزِْفُن زَْفناً، َوُهَو َشِبيٌه ِبالرَّْقِص. َويِف 

العرب، مادة )فصل  ُصه. لسان  ُترَقِّ أَي  للَحسن  َتزِْفُن  َكاَنْت  أَنها  اَلُم:  السَّ َعَلْيَها  َفاِطَمَة،  َحِديِث 
الّزاي(.

4( يف ب: املزامري. ويف الّسنن: املزمارات.

5( كذا يف أ وب، ويف الّسنن: الِكنَّارات. وقال الزّمخرشي: الِكبارات: جمع ِكبار جمع َكرَب كجمل 

بُل الذي له َوْجٌه واحد. الزّمخرشّي محمود بن عمرو  وِجامل وِجامالت وهو الطبَّل. وقيل هو الطَّ
بن أحمد، جار الله أبو القاسم )ت 538هـ(، الفائق يف غريب الحديث واألثر، تحقيق عيل محّمد 
البجاوي ومحّمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار املعرفة، لبنان، 112/2. وقال ابن قتيبة: الِكّنارات: 
يقال هي الِعيدان التي ُيرضب بها ويقال: الّدفوف. غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، 

ط1، مطبعة العاين، بغداد، 1397ه، 388/2.
6( ما بني عاقفتني زيادة من ب، وهي زيادة ذكر البيهقي أّنها وقعت يف رواية عبد الله بن رجاء. 

ِمَن  اْلَماَلِهي  َذمِّ  يِف  َجاَء  َما  َباُب:  َتُجوُز،  اَل  َوَمْن  َشَهاَدُتُه،  َتُجوُز  َمْن  أَْبَواِب  الكربى،  الّسنن   )7

رقم)21001(. َوَنْحِوَها،  َواْلَمزَاِمرِي  اْلَمَعازِِف 
8( م، ن، رقم )21002(.

9( م، ن، رقم)21000(.

10( يف أ: مطرد.

11( يف ب: األبيات.
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ذلك  أّن  له  ذكر  أذنيه ]وال  بسّد  اخلّطاب  بن  ابن عمر  يأمر  مل  النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  احلّجة 
حرام، وال هنى الّراعي، وكذلك ابن عمر ]مل يأمر نافعا[)1( ومل ينه الّراعي، ولو كان 

حراما لنهى الفاعل،[ )2( وأجيب)3( عن سّد أذنيه ملسو هيلع هللا ىلص بأمور منها:

ليجتمع  أذنيه  فسّد  يشغله،  الّسامع  وكان  فكر،  أو  ذكر،  حال  يف  كان  لعّله  أّنه 
فكره، وليستمّر يف حاله.

الغزايل:  املباحات، قال  تنّزها، كمن ترك أشياء كثرية من  أّنه ترك ذلك  ومنها: 
وأكثر املباحات األْوىل تركها إذا ُعِلم أهّنا تؤّثر يف القلب، فقد خلع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - 
]بعد[)4( فراغه من الّصالة- الّثوَب الذي كان عليه أْعاَلٌم مّلا شغلته)5( عن الّصالة، 

قال: »أفرتى)6( ذلك يدّل عىل حتريم الّثوب؟«)7(.

وممّا يقّوي ما قاله الغزايل يف الّثوب، أّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص بعث به إىل أيب اجلهم ليلبسه، 
ومل ينهه عن لبسه وقت الّصالة، وقد رّصح ملسو هيلع هللا ىلص أهّنا شغلته مع كامل حاله، فأوىل أن 
تشغل أبا اجلهم)8(، ومع ذلك فلم ينهه عن الّلبس، فدّل عىل أّنه يتنّزه عن اليّشء مع 

أّنه يكون مباحا، وحاصله أّن هذه حكاية حال يتطّرق إليها االحتامل.

1( ما بني عاقفتني من ج.

2( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

3( يف ب وج: واعتذروا.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( يف ب: شغله.

6( يف أ: افىدي.

7( إحياء علوم الّدين، 286/2. 

8( البخاري، الّصحيح، كتاب الّصالة، باب إذا صىّل يف ثوب له أعالم ونظر إىل علِمها، رقم)373( 

ولفظه عن َعْن َعاِئَشَة، أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصىلَّ يِف َخِميَصٍة لََها أَْعالٌَم، َفَنَظَر إىَِل أَْعالَِمَها َنْظرًَة، َفَلامَّ 
اْنرَصََف َقاَل: »اْذَهُبوا ِبَخِميَصِتي َهِذِه إىَِل أيَِب َجْهٍم َوأُْتويِن ِبأَْنِبَجاِنيَِّة أيَِب َجْهٍم، َفإِنََّها أَْلَهْتِني آِنًفا 
َعْن َصاليَِت« َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكْنُت أَْنُظُر إىَِل َعَلِمَها، 
الَِة َفأََخاُف أَْن َتْفِتَنِني«. واألنبجانية بفتح الهمزة وسكون الّنون وكرس الباء املوّحدة،  َوأََنا يِف الصَّ
وبعد األلف نون مكسورة وياء آخر الحروف مشّددة وتاء تأنيث، وروي بفتح الهمزة وكرسها 
وبكرس الباء وفتحها وتشديد الياء وتخفيفها، والهمزة زائدة يف قول. قيل هي الكساء املرّبع له 
علامن، قال صاحب الوايف: منسوب إىل بلد تسّمى »إنبجان«. وقال الخّطايب: أراها منسوبة إىل 
الغلظ وال علم لها. الّزركش محّمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر الّدين )ت 794ه( 
ابن حزم،  دار  الجاليص، ط1،  البشري  الّدين بن  نور  اإلحكام يف تحرير عمدة األحكام، تحقيق 

بريوت، 1435ه/2014م، ص145.
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قبل اإلسالم  كانت ]من[)1(  املزامري  أّن  ملّخصه  بام  املقديّس  ابن طاهر  واحتّج 
ظاهرة كثرية، فلاّم ورد اإلسالم مل ينه عنها كام هنى عاّم كان ُيْفَعُل يف اجلاهلية، فدّل 
عىل إباحتها، واحتّج عىل وجود املزامري بام رواه بأسانيده عن عيّل بن أيب طالب ريض 
اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ما مهمت بيشء ممّا كان أهل اجلاهلّية 
يفعلونه غري مّرتني، كّل ذلك حيول اهلل عّز وجّل بيني وبني ما أريده، ثّم ما مهمت 
بعدها بيشء حّتى أكرمني اهلل تعاىل برسالته، فإيّن قلت لغالم من قريش ليلة -وكان 
يرعى معي يف أعىل مّكة-: لو أّنك أبرصت غنمي حّتى أدخل مّكة فأسمر هبا كام 
يسمر الّشباب)2(، قال: َأْفَعُل، فخرجت أريد ذلك حّتى إذا جئت أّول دار من ديار 
مّكة سمعت عزفا بالّدفوف واملزامري فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: فالن ابن فالن تزّوج 
أذين فنمت، فام  إليهم، فرضب اهلل عّز وجّل عىل  أنظر  بنت فالن، فجلست  فالنة 
أيقظني إالّ مّس الّشمس. ورواه حمّمد بن إسحاق وغريه من أهل الّسري والفاكهي 

يف تاريخ مّكة)3(. وذكروا حديثا طويال.

أخربنا  ما  اإلباحة  عىل  باق  أّنه  عىل  والّدليل  طاهر:  بن  حمّمد  احلافظ  قال 
بن  امللك  عبد  نعيم  أبو  أنبأنا  قال  بنَيسابور،  الَعْدل)4(  بن  سهل  بن  حمّمد  نرص  أبو 
أمّية  أبو  حّدثنا  احلافظ،  إسحاق  بن  يعقوب  عوانة  أبو  حّدثنا  اإلسفراينّي،  احلسن 
وأخربنا  ]ح[)6(،  بالل  بن  سليامن  حّدثنا  صالح،  بن  حييى  حّدثنا  الّطرسويس)5(، 
إسامعيل  بن  احلسني  حّدثنا  إبراهيم،  حّدثنا  هبا،  األصبهايّن)7(  حمّمد  بن  إبراهيم 

1( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

2( يف ج: الّشبان.

3( كتاب الّسامع، ص71، محّمد بن إسحاق بن يسار املطلبي بالوالء، املدين )ت 151هـ(، سرية ابن 

إسحاق )كتاب السري واملغازي(، تحقيق سهيل زكار، ط1، دار الفكر، بريوت، 1398هـ /1978م، 
ص79. أخبار مّكة، 384/2.

الّثابت  وهو  العدل.  بن  سهل  بن   :72 الّسامع، ص  كتاب  ويف  املعدل،  سهل  بن  وب:  أ  يف   )4

و.  25 ورقة  له،  الّسامع  كتاب  مبخطوط 
5( يف ب وج: الطرطويش، وهو خطأ، وهو: أبو أمّية الطرطويس، محّمد بن إبراهيم بن مسلم 

الحافظ، سمع عبد الوهاب بن عطاء وشبابة وطبقتهام. وكان من ثقات املصّنفني. قال أبو بكر 
أحمد بن محّمد بن هارون الخالل: أبو أمّية محّمد بن إبراهيم رجل رفيع القدر جّدا كان إماما 
 ،410/1 العلمّية،  بغداد، ط/  تاريخ  بطرسوس سنة 273ه.  تويف  زمانه.  مقّدما يف  الحديث  يف 
والّذهبي، العرب يف خرب من غرب، تحقيق محّمد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمّية، 

بريوت، 394/1.
6( عالمة تحويل الّسند ليست يف ب وال يف ج.

7( يف ج: محّمد بن أيب إبراهيم بن محّمد األصبهاين.
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املحاميل، حّدثنا عبد اهلل بن شبيب، حدثنا ابن أيب أويس، حّدثني أيب، عن جعفر، 
وقال سليامن بن بالل، حّدثني جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جابر قال: كان رسول 
إذا  اجلواري  فكّن  قائام خطبتني،  فيخطب  يقوم  ثم  ثّم جيلس،  قائام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيطب 
أنكحوهّن يمّرون فيرضبون بالّدفوف واملزامري، فيتسّلل النّاس، وَيَدُعون رسول اهلل 
وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك  ًوا اْنَفضُّ اَرًة َأْو َلْ ملسو هيلع هللا ىلص قائام، فعاتبهم اهلل عّز وجّل بقوله: ﴿َوإَِذا َرَأْوا ِتَ

َقائاًِم ]ُقْل َما ِعنَْد اهللَِّ[ )1(﴾ اآلية)2(.

وهذا حديث صحيح)3( واهلل عطف الّلهو عىل الّتجارة، وحكُم املعطوف حكُم 
ما ُعطَِف عليه، وباإلمجاع حتّل الّتجارة، فثبت أّن هذا احلكم ممّا أقره الرّشع عىل ما 
ب به  كان عليه يف اجلاهلّية، ألّنه غري حمتمل أن يكون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حّرمه، ثّم ُيرْضَ
عىل باب املسجد يوم اجلمعة، ثّم ُيَعاتُِب ] اهلل[)4( َمْن ترك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائام، ثّم 
خيرج ينظر إليه، ويسمع، ثّم مل َينِْزْل يف حتريمه آية، ومل ترْد سنّة، فعلمنا بذلك بقاءه 

عىل حاله)5(.

كاحلداء  مباحا  فكان  مطرب  صوت  الّشّبابة  قالوا  املعنى:  الّثالث  الّنوع 
ونشيد األعراب ونحوه، واملبيح الغناء، يقيسه عليه، وهو أوىل من الغناء باإلباحة، 
فإّن الغناء جيمع األحلان والّشعر، فينضم طّيب األحلان إىل األوزان، مع ما يشتمل 
عليه الّشعر من ذكر األوطان واإلخوان، فيحّرك الّدواعي، وهذا جمّرد صوت مفرد 

حمزن مشج)6(، فهو أدخل يف اإلباحة من الغناء.

وأجاب القائلون باإلباحة عن أدّلة القائلني بالّتحريم، فقالوا:

فيه  فقال:  إسناده  تكّلم يف  من  ومنهم  بّيناه،  كام  فهو حّجة  األّول،  احلديث  أّما 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ وج.

2( سورة الجمعة، 11.

3( متام كالم ابن طاهر: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح أََخَرَجُه ُمْسِلُم يِف ِكَتاِبِه َعْن َعْبِد ْبِن ُحَمْيٍد َعْن َخالِِد 

ْبِن َمْخَلٍد َعْن ُسَلْياَمَن ْبِن ِبالٍل. وانظر: مستخرج أيب عوانة، ط/ الجامعة اإلسالمّية، مبتدأ كتاب 
الجمعة، باب ذكر الخرب املبني أّن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص كان يخطب قامئا، رقم)2753(، والّطحاوي، رشح 

مشكل اآلثار، 132/4 )1490(، وفتح الباري، 520/2.
4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( كتاب الّسامع، ص-72 73.

6( يف أ وب : مشجي.
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سليامن بن موسى األشدق، وقد قال البخاري: »عنده مناكري«)1(،]وقال ابن جريج: 
»ليس  النّسائّي:  وقال  مناكري«)3(،[)4(  وعنده  الفضل  يف  رأسا[)2(  سليامن]  »كان 

بالقوي«)5(، وقال اللؤلؤّي)6(: قال أبو داود: وهذا احلديث منكر)7(. 

ابتيل  »ما  قال األوزاعي:  فيه،  ُتُكلَِّم  املقدام، وقد  بن  ُمْطِعم  الّثاين،  الّطريق  ويف 
أهل الّشام بمصيبة أعظم من مطعم، وذكر معه مجاعة«)8(.

، وكان قد اختلط، واستمّر إىل أن  ويف الّطريق الّثالث، عبد اهلل بن جعفر الّرقِّيُّ
مات، فُينَْظر يف الّراوي عنه هل روى قبل االختالط عنه أم ال ؟ وإذا خفي احلال 

توّقفنا)9(.

وأّما احلديث الّثاين: فرواه إبراهيم بن اليسع بن األشعث املّكّي وإسامعيل، عن 
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال ابن طاهر: »وإبراهيم قال: البخاري منكر 
احلديث«)10(، وقال النّسائّي: »ضعيف«)11( وإسامعيل يف غري الّشامّيني ضعيف«)12(.

1( التاريخ الكبري، 38/4 رقم)1888(.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( إكامل تهذيب الكامل، 99/6 رقم)2228(.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( الّضعفاء واملتوكون، ص49 رقم)252(.

د ْبن أْحَمد بن َعمرو، أبو عيل اللُّؤُلؤّي )ت 333 هـ(، برصٌي مشهور ثقة، صاحب أيب  6( ُمَحمَّ

داود قرأ عليه الّسنن عرشين سنة، وكان يسّمى وّراقه. الّذهبي، تاريخ اإلسالم، ت بّشار، 671/7.
7( الّسنن، كتاب األدب، باب كراهّية الغناء والزّمر، 281/4 رقم)4924(.

8( تهذيب الّتهذيب، 176/10.

9( ابن حّبان، الّثقات، 351/8، قال أبو حاتم: عبد الله بن َجْعَفر بن غياَلن الرقى موىل اْلَولِيد ْبن 

عقَبة ْبن أيب معيط )...( مات سنة 220ه بالرّّقة وََكاَن قد اْخَتَلط سنة 218ه وبقى يِف اْخِتاَلطه 
إىَِل أَن َماَت. وقال الّنسايئ: »ليس به بأس قبل أن يتغرّي«. انظر: سبط ابن العجمي، االغتباط مبن 
الّدين عيل رضا، ط1، دار الحديث، القاهرة، 1988م،  الّرواة باالختالط، تحقيق عالء  رمي من 

ص 186. 
10( كتاب الّسامع، ص82.

11( التاريخ الكبري، 283/1 رقم)910(، والكامل البن عدي، 385/1.

12( الكامل، 472/1، قال: وقال أحمد بن حنبل يقول: إسامعيل بن عّياش ما روى عن الّشاميني 

صحيح وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وانظر: تهذيب الكامل، 174/3.
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وأّما احلديث الّثالث: فرواه عبد اهلل بن ميمون، عن مطر)1( بن سامل، وعبد اهلل 
هذا هو: القّداح)2(، قال املقديس: »ذاهب احلديث، ومطر هذا شبه املجهول«)3(.

وأّما احلديث الّرابع: فرواه سليامن بن أيب سليامن القافالين)4( البرصي، عن حمّمد 
بن برش، عن أيب هريرة، قال ابن طاهر: »سليامن هذا مرتوك احلديث غري ثقة«)5(.

من  املنع  يقتيض  إّنام  هو  إذ  حّجة  فيه  يكن  مل  ثبت  لو  احلديث  هذا  إّن  وأقول: 
الكسب، وال يلزم من ذلك كون املنفعة حمّرمة، وقد ذهب مجاعة ممّن يقول بإباحة 

الغناء إىل منع أخذ األجرة، وكذلك بيع املغنّيات عىل ما سنذكره .

إسحاق  أيب  عن  الفرات،  بن  حمّمد  رواه  حديث  فهو  اخلامس:  احلديث  وأّما 
الفرات من أهل الكوفة، قال  الّسبيعّي، عن احلارث األعور، عن عيّل، وحمّمد بن 
ابن طاهر: قال أبو بكر بن أيب شيبة: شيخ كّذاب، وقال حييى بن معني: ليس حديثه 
أبو  وقال  احلديث،  مرتوك  النّسائي:  وقال  احلديث،  منكر  البخاري:  وقال  بيشء، 
حاتم: ذاهب احلديث يروي عن أيب إسحاق أحاديث منكرة، وقال أبو داود: روى 

أحاديث موضوعة)6(.

وأّما احلارث األعور فكّذاب، وقد قّدمنا الكالم عليه.

كّلها  األحاديث  أّن  شّك  ]وال  الّشّبابة،  غري  عىل  األحاديث  الّرويايّن  محل  وقد 
يبيح  املشايخ  من  وكثري  يتعنّي،  فال   )7(  ] الّشبابة  أهّنا  عىل  نّص  منها  يشء  يف  ليس 

الّشّبابة وحيّرم غريها من املزامري.

1( يف ج: مرض.

2( يف أ: الّدارج، ويف ب: الدّراج. وقال ابن طاهر املقديّس: »هو عبد الله القّداح، واهي الحديث«.

3( كتاب الّسامع، ص82.

4( يف أ: العامالين، ويف ب: سليم بن أيب سليم الباقالين، ويف ج: سليامن بن أيب سليامن الباقالين. 

وقد مّر أّنه سليامن بن أيب سليامن القافالين.
5( كتاب الّسامع، ص88، وفيه أّنه سليامن بن أيب سليامن الباقالين.

6( كتاب الّسامع، ص 83. وانظر: ميزان االعتدال، 3/4.

7( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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املنجارة)1(،  تسّمى  بقصبة  يرضبون  الّرعاة  فإّن  يتعنّي  ال  راع«،  »زّمارة  وقوله: 
عيبّية)3(،  وبقصبتني ملصقتني)2( يسّموهنام املقرونة، وبأقصاب متالصقة، يسّموهنا الشُّ
ذكرناه، فال  ما  فيحتمل  بمتعنّي،  ليس  ابن عمر  امتنع ملسو هيلع هللا ىلص من سامعه وكذا  فالذي 
القياس حّجة، يسقط  بالقياس، فَمن يمنع)4( كون  إاّل  يبقى لم حّجة من احلديث 

االستدالل، ومن يقول بالقياس ُيَعاَرض بقياس آخر وبأدّلة أخرى.

وما احتّج به من قول ابن عمر وابن عّباس وغريمها أن لو صّح، مل يكن حّجة، 
ليس  قبلنا  َمْن  أّنه رشع  اجلواب من حيث  الغناء،  القرآن، ويف  قراءة  تقّدم يف  وقد 

برشع لنا، ومن حيث أّن قول الّصحايب ليس بحّجة ونحو ذلك.

املزامري واألوتار حمّرمة ال  وأّما ما احتّجوا به من املعنى، فَمْن يمنع كون سائر 
كالم معه، وَمن حيّرمها يقول: القياس حتليل اجلميع، وإّنام املنع ملا ورد من أخبار، 
ولكوهنا شعار أهل الرّشب والفساد، وليست الّشّبابة ملحقة بذلك، وهبذا أجاب 

الغزايل)5(. 

عن  وروي  قال:  غنمه،  يف  هبا  يرضب  كان  داود  أّن  روي  وقد  الّرافعي:  وقال 
الّصحابة الرّتّخص يف الرياع)6(. 

ِري الّدمع، وترّق  قالوا: والّشّبابة حتّث عىل الّسري، وتمع البهائم إذا رسحت، وُتْ
واملعارف  الّصالح  أهل  يزل  ومل  املزامري،  ليست موجودة يف  املعاين  القلب، وهذه 
والعلم حيرضون الّسامع بالّشّبابة، وتري عىل أيدهيم الكرامات الّظاهرة، وحتصل 
األحوال الّسنّية، ومرتكب املحّرم ال سيام إذا أرّص عليه يفسق به، وقد رّصح إمام 

1( كذا يف ب وج، ويف أ: املنحازة. 

2( يف ب وج: ملصوقتني.

3( الّشعيبّية: تنسب األساطري اإلغريقّية اختاع هذه اآللة إىل اإلله »هرمز«، ثّم إىل ابنه »بان«، 

الّتسمية العربّية  أّما   )Pan’s – Pipe( التسمية األجنبّية لها وهي: بانز بايب زمن هنا جاءت 
أنابيب تختلف يف  تتأّلف من عّدة  الّنبّي شعيب. وهي آلة نفخّية  لهذه اآللة فهي نسبة إىل 
الّطول، توضع يف داخل إطار بصورة رأسّية متوازنة، ينفخ العازف يف الُفَتِح العليا لهذه األنابيب 
الّنهايات الّسفىل مسدودة. وتسّمى هذه اآللة بالجناح نسبة إىل شكلها كام تسّمى أيضا  ألّن 

باملصفار. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص86، اآلال ت املوسيقّية، ص78.
4( يف ج: فمن منع.

5( الوسيط، 350/7.

6( العزيز رشح الوجيز، 15/13.
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الفاسق)2(.  يد  عىل  الكرامة  جريان  بامتناع  األيمة  من  وغريمها  واملتويّل)1(  احلرمني 
واهلل أعلم.

إهّنا يف األمصار مستعملة  تعليله:  فقال يف  الّتفرقة،  املاوردّي من  ما ذكره  وأّما 
البهائم،  الّسري ومجع  احلّث عىل  تستعمل يف  واملرعى  األسفار  الّسخف)3(، ويف  يف 
فكانت مكروهة يف األمصار، مباحة يف األسفار)4(. وهذا الذي ذكره إذا كان معتربا، 
ينبغي أن ينظر إىل الفاعلني، فإن كانوا يفعلونه ُسْخًفا)5(، فهو مكروه، وإن كان)6( 
غري ذلك فهو مباح، وأهل العلم والّصالح ال حيرضون الّسامعات ]لوا[ )7(، وقد 
مِلَ تركَته؟ فقال ذهب الذين كنّا نسمع معهم)8(.  قيل لبعضهم -وقد ترك الّسامع- 

وقيل للجنيد أو غريه : مِلَ تركت الّسامع ؟ فقال: وممّن؟ ومع من؟

وكذلك كّل قلب معمور مل يّتخذ الّسامع لوا فيتبع احلكُم الَقْصَد، وقد قّدمنا يف 
الّتفرقة  تعليقه عىل يشء من ذلك من  القايض حسني يف  بمثل ذلك، ونّص  الغناء 
هذا  بمن  الكراهة  تناط  أن  ينبغي  املاوردّي،  ذكره  ما  فعىل  وسنذكره،  الّرقص،  يف 
حاله، عىل أيّن قد بحثت مرارا عىل اللهو والّلعب، وبّينّا أّنه ال داللة له عىل الكراهة، 

فالقائل بالكراهة حيتاج إىل دليل رشعي، واهلل أعلم.

 1035 / - 478 هـ   426( بامُلَتَويلِّ  املعروف  أبو سعد،  النيسابورّى،  مأمون  بن  الرحمن  1( عبد 

باملدرسة  الّتدريس  بنيسابور، وتعلم مبرو. وتوىّل  باألصول. ولد  فقيه مناظر، عامل  - 1086 م(: 
الّنظامية، ببغداد، وتويّف فيها. له )تتمة اإلبانة، للفوراين( كبري يف فقه الّشافعية، مل يكمله، وكتاب 

يف )الفرائض( مخترص، وكتاب يف )أصول الّدين( مخترص. األعالم، 323/3.
االعتقاد، تحقيق محّمد يوسف موىس وعيل عبد  األدّلة يف أصول  2( كتاب اإلرشاد إىل قواطع 

ص323. 1369ه/1950م،  مرص،  الخانجي،  مكتبة  الحميد،  عبد  املنعم 
3( يف ب: الّسجف. وهو الّست وال معنى له هنا، والّصواب: الّسْخف، وهو الخّفة يف كّل يشء. قال 

الخليل: الّسخف يف العقل خاّصة. معجم مقاييس الّلغة، مادة )سخف(.
4( الحاوي الكبري، 192/17.

5( يف ب وج: سجفا.

6( يف ب وج: كانوا.

7( ما بني عاقفتني سقط من ج.

8( يف ج: منهم.
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الفصل الّثالث:
يف الكالم على سائر املزامري

يف  هبا  يزّمر  آخرها،  مّتسع  الّرأس،  ضّيقة  قصبة  وهو  َناي)1(  الرصُّ ويشمل 
املواكب)2( عىل النّّقارات)3(، ويف احلرب، وهي معروفة.

 وتشمل الكرجة، وهي مثل الرّصناي إالّ أّنه جُيعل أسفل القصبة قطعة نحاس 
معوّجة، يزّمر)4( هبا يف أعراس أهل البادية، ويف األرياف، وصوهتا قريب من صوت 

الرّصناي. 

. َلنْيِ ويشمل النّاي)5( وهو معروف، وهو أكثر طربا)6( من األوَّ

عادة  جرت  وقد  أصنافها،  سائر  من  متديدا  أحّد  أّنها  غري  املزامري،  من  صنف  الرّسناي:  أو   )1

معاطف  ثالثة  أيضا  بها  وتوجد  ثقوبا(.  معاطف)  مثانية  محدبها  عىل  يجعلوا  أن  مستعمليها 
إضافّية، وكذلك فتحة عريضة من األسفل، وبذا فإّن مجموع الّنغامت الخارجة منها اثنتا عرشة 

.788  - الكبري، ص787  املوسيقى  كتاب  الفارايب،  نغمة. 
2( يف ب: املراكب.

3( النقارات: هي عبارة عن طبلتني ذات وجه واحد مصنوعة من الخشب أو الفّخار، وهي عىل 

العليا قطعة من  إناء نصف كروّي تقريبا، يف وسطه ثقب، وتشّد عىل فوهته  أو  هيئة طاسة 
الجلد، والعادة أن يكون القرع عىل نقارتني اثنتني، يضع العازف آلته أمامه عىل األرض أو عىل 
عند  األيرس  جنبه  عىل  آلته  العازف  يحمل  وأحيانا  الخشب،  من  ويستعمل مرضابني  املنضدة 

العزف وهو واقف. وتسّمى يف تونس: الّنغرات.
4( يف ب: ترمى. ويف ج: ترهى، أو تقرأ: نزهى.

5( كلمة فارسّية تقابلها يف العربّية الفصحى كلمة الّشبابة أو القصبة، وهي آلة تتأّلف من قصبة 

اشفتي  املواجهة  فوهتها  حافة  عىل  مبارشة  القصبة  يف  الّنفخ  ويقع  الّطرفني،  مفتوحة  جوفاء 
العازف دون زمارة. وهي ذات تسع عقد بها جميع الدرجات الصوتية من املوسيقى العربّية 
وغريها، ويعّد الناي أقدم آلة موسيقى إذ يقال أّن سيدنا داود عليه الّسالم كانت له نايات يضعها 

يف مكان خاص من نافذة بيته تحدث أنغاما مطربة عند تغيري مجرى الهواء.
6( يف ب: رضبا.
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إرسائيل  بنو  اّتذها  من  وأّول  ملتصقتان)2(،  قصبتان  ومها  املقرونة)1(،  ويشمل 
عىل ما قاله هشام بن حمّمد)3( بن الّسائب الكلبي)4(.

الّتحريم، وذهبت  األئّمة  فاملعروف يف مذهب  املزامري،  العلامء يف  وقد اختلف 
الّشّبابة،  يف  ذكرناه  بام  طاهر  ابن  عليه  واحتّج  اإلباحة)5(  إىل  طاهر  وابن  الّظاهرية 
ومنعوا  اإلباحة)6(،  عندهم  واألصل  واإلباحة،  احلظر  مسألة  عىل  َبنَْوُه  والّظاهرية 
القياس  الغزايل:  وقال  كّلها،  الواردة  األحاديث  وضّعفوا  فيها،  نصوص  ورود 
احلّل لوال ورود األخبار، وكوهنا صارت شعار أهل الرّشب)7(، واملبيحون يمنعون 
صّحة األخبار، وال يسّلمون ما ذكره من أهّنا شعار أهل الرّشب، والغالب عىل أهل 
الرّشب أن ال حيرضون الّزمر عند الرّشب فإّن فيه تشنيعا عليهم، وإظهارا حلالم، 
خصوصا الرّصناي والكرجة، ]فليسا[ )8( من شعار الرّشب أصال، وليسا مطربني 

أيضا، وإذا تأّملت ما سبق يف الّشّبابة ظهر لك الّراجح من املرجوح.

1( وهام مزماران يقرن أحدهام باآلخر، ويعرف باملزمار املثّنى، واملزاَوج، والّدوناي، وله شكالن: 

أحدهام أن يقرن بني طرفيهام الّلذين يليان فم الّنافخ، ويباعد بني طرفيهام اآلخرين، والّشكل 
اآلخر أن يجعال متوازيني، وقد جرت العادة بأن يكون يف املزمار األّول خمسة معاطف، ويف الّثاين 

أربعة معاطف. وهذا الّنوع هو املسّمى باملقرونة. انظر: كتاب املوسيقى الكبري، ص795.
2( يف أ: ملتقيتان.

3( يف ب وج: مجيد.

4( كتاب املالهي وأسامئها، ص15.

5( كتاب الّسامع، ص71 و73.

6( انظر: املحىّل باآلثار، 570/7. 

7( إحياء علوم الّدين، 272/2.

8( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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الفصل الّرابع
يف العود

ويسّمى الرببط، واملزهر، والكران، واملوثر، وقد قيل: إن من أسامئه العرطبة)1(، 
والكنارة)2(، والقننّي)3(، واملعروف يف الّلغة أّن الّطنبور العود. ويقال فيه الّطنَْبار لغة 

يف الّطنبور، واملشهور بني النّاس وأهل الرّضب أّن الّطنبور)4( غري العود.

وأّنه  باألوتار،  الرّضب  منع  اخللفاء  بعض  أّن  الّتاريخ  أهل  بعض  حكى  وقد 
]ثّم[  به؟«  ما رسمنا  »أما علمت  له:  فقال  إليه،  فأحرضه  العود،  معه  وجد شيخا 
)5( قال: »اكسوا طنبوره عىل رأسه«! فبكى الّشيخ، فقال له بعض احلارضين كالما 

ُيسِليه، فقال: »واهلل ما بكائي عىل ما رسم به، وإنام أبكي الحتقار أمري املؤمنني العود 
وتسميته طنبورا«!

ما  العرب  أّن  النّاس  بعض  اّدعى  وقد  كّلها،  األوتار  يشمل  العود  اسم  وكان 
مالهي  كتابه  يف  الّلغوي  سْلمة  بن  املفّضل  قال  غلط،  وهذا  العود،  تعرف  كانت 

العرب: العود موجود يف أشعارهم، قال أبو الندّي)6(:

1( يجوز فيه الفتح والّضّم. ويف أ وج: العربطة.

2( يف ب وج: الكبارة .

3( القّنني بوزن السّكيت: قال ابن األعرايب: »الّطنبور«. وقال الّزجاجي: »القّنني من أسامء طنبور 

الحبشة«. وقال ابن قتيبة: »لعبة للّروم يتقامرون بها«. انظر: الفائق يف غريب الحديث، 284/3، 
واملخّصص، 11/4 وتاج العروس، 23/36.

عند  الّشهرة  يف  قريبة  وهي  اآلالت،  من  العود  يجانس  ما  أقرب  وهي  وترّية،  آلة  الّطنبور   )4

الجمهور من العود، واعتيادهم وإلفهم لها يقارب اعتيادهم للعود وإلفهم له، ويستعمل فيها 
من األوتار وتران فقط، ورمّبا استعمل فيها ثالثة أوتار، ويعرف من هذه اآللة صنفان: الّطنبور 
البغدادي والعراقي( وكّل  أيضا  العريب )ويسمى  والّطنبور  ببالد خراسان،  الخراساين ويستعمل 
الّصنفني يخالف آخر يف خلقته ويف عظمه، )ويشبه أن يكون الخراساين هو  واحد من هذين 
الّصنف الكبري من هذه اآللة(، ويستعمل يف أسفل كّل واحد منها قامئة يسّميها أهل العراق« 
الّزبيبة«،)وهي قطعة من الخشب الّصلب مثبتة يف نهاية قاعدة الّطنبور يربط فيها األوتار(. 

كتاب املوسيقى الكبري، ص 629 - 630. وما بني قوسني من رشح املحّقق.
5( ما بني عاقفتني ليس يف ب. ويف ج: فقال.

6( كذا يف ب ويف أ: الهذري، والبيت للهذيّل يف املخصص، 11/4.
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]من الّطويل[
ُب)1( يَرْيِن وامَلْثَلَث الذي *** عىل دوِن َبيِت الَبمِّ والَبمُّ َيرْضِ إذا سّوت الزِّ
رأيَت لُِيْمنَاَها عىل الَبمِّ ُســـرعًة *** وحًتْسب ُيساها عىل الَعْتِب حتُسُب

ومزماُر أْخَرى حني ُينَْفخ يـــعتيِل *** َجَواًبا لَقْرع الُعوِد والعوُد َيْصَخُب)2(

املثنّى، ومنهم من يسميه  يليه:  الّزير، وهو الذي  التي هي  العود وأوتاره  فذكر 
، وذكر الَعَتَب، وهو الذي يسميه  الّثاين)3(. وذكر املثّلث، ويسّمى الّثالث، وذكر الَبمَّ
الفرس الّدساتني)4(، والَعَتب ] وهو [ )5( بفتح الّتاء، وخّففه الّشاعر إلقامة الوزن، 

قال األعشى:

]من الّرمل[
وَثنَى الَكفَّ عىل ذي َعَتٍب *** َيِصُل الّصوَت بِِذي ِزيِر أَِبْح)6(

عة)7(. وتسّمى األوتار: املحانط، واحدها حمنط، وهي الرّشاع أيضا، وأحدها رِشْ

1( يف أ:        إذا صوت الّزيرْيِن واملْثَلث الذي *** عال دون بيت البّم والبّم َيرْضُِب.

 ويف ب:         إذا صوت الزير فاملْثَلث الذي *** عال دون بيت البّم والبّم َيرْضُِب.
2( كتاب مالهي العرب، ص 22. وقال محّققه، ص18 هامش 2: الّزير: لفظ فاريّس، مبعنى األسفل 

يف الّتتيب، ويطلق اصطالحا عىل الوَتِر الّرابع الحاّد الّطبقة يف آلة العود العريّب القديم.
وقال يف الهامش 3: »البّم« محرّف عن )بام( بالفارسّية، ومعناه األعىل واألّول يف الّتتيب، ويسّمى 

به أّول أوتار العود وأغلظها طبقة، سجاحا بالقّوة لنغمة الّزير يف الّتسوية املشهورة.
3( يف ب وج: الّتايل.

أو  الّطنبور  ساعد  تستعرض  التي  العالمات  وهي  الفارسّية،  عن  دستان،  واحدها  الّدساتني:   )4

العتب. يسّمونها:  والعرب  منها،  كّل  الّنغم يف  مواضع  بها  يحّد  العود، 
5( زيادة من ب وج.

6( كذا يف أ وديوان األعىش، ص 243. ويف األصل من كتاب مالهي العرب، ويف ب:

وبنا الكّف عىل ذي عتب*** يصل الّصوت بذي زير أنج.
ويرى محّقق كتاب املالهي أّن الّصواب هو:

وَثَنى الَكفَّ عىل ذي َعَتٍب *** َصِحِل الّصوَت ِبِذي ِزيِر أِِبْح.
قال: الّصحيح ما أثبتناه، والصحل: الّصوت الذي فيه ثقل وغلظ، ويعني به نغمة مطلق البّم. 

ْحل واملِصحال. ص19. ويشهد له رشح املفّضل للصَّ
7( كذا يف أ، ويف ب: وتسّمى األوتار مخابط... واحدها مخبط، وهي الرّشاع أيضا واحدها رشعة. 

ع، واحدتها:  َ ويف كتاب املالهي، ص 18: ويقال ألوتاره: املحابض، واحدها: ِمْحَبض، وهي الرشِّ
رِشْعة. قال محّققه: املحابض: األوتار التي تجذب أو يرضب عليها، وهي أخّص بالندافات وأوتار 

أقواس الّسهام، ويبدو أّن استعاملها يف اآلالت ذوات األوتار التي يصاحب الغناء ضعيف.
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ْقَعب بن حّيان الّتغُلبي)1( يف أرجوزته، وذكر العود)2(:  وقال الصَّ

]من الّرجز[

َد من ِقَيانِِه)3( *** ُعوًدا َلُه الَفْضُل َعىَل ِعيَدانِِه وقّرَب اخلُرَّ

َأَخفَّ َعنَْد احلَْمِل َواًحتَِضانِِه *** ِمْن ِريَشٍة ُتوَضُع يِف ِميَزانِِه
َأْخَرَس َتْلَقاُه َعىَل َبَيانِِه *** ] ُيْقِسُم بِاهللَِّ َعىَل إِْحَسانِِه [ )4(
ْيِغ واْعتِنَانِِه)5( َمُه َرْوٌح َعىَل َضاَمنِِه *** للَقْصِد َبْعَد الزَّ َقوَّ

َكَراَمُة امَلْجِلِس يِف َهَوانِِه
َد الََربِذ يف ُبْسَتانِِه)7( فرّدد الكّف عىل ِجَفانِِه )6(*** َتَردُّ

1( يف ب: الّصعب بن حّسان الّثعلبي، ويف أ: الّصقعب بن حنان. ذكره مغلطاي يف إكامل تهذيب 

امللك، ذكره  بن عبد  كان يف زمن هشام  التغلبي،  بن حيان  »الصقعب  فقال:  الكامل، 391/6 
املرزباين«.

2( ترتيب أبيات األرجوزة فيه بعض االضطراب واالختالف بني الّنسختني، لذا نأيت بها من كتاب 

املالهي للمفّضل، ونذكر الخالف يف الهامش.
3( يف أ: وحرد الحرد من قنانه. ويف ب: وقرّب الحريد من قيانه. والّصواب: الخرّد أي الحسان.

4( هذا الّشطر من البيت مل يرد يف األصل من كتاب املالهي، ونقله املحّقق من مخطوطة كتاب 

)اإلمتاع يف أحكام الّسامع(
5( قال املفّضل: روح : اسم املغّني، الّضامن: أن يكون كفيال به فال يخرج عن صحيح الّنغم، الّزيغ: 

امليل، واالعتنان: أن ال يستقيم عىل وجه واحد. وورد البيت يف أ كاآليت:
كرامة املجلس يف هوانه *** قومه روح عىل صعانه.

 ويف ب:                 كرامة املجلس يف هوانه *** القصد بني الربع وامتنانه.
6( ورد البيت يف أ:

للقصد بني الزيغ واقنانه *** فردد الكف عىل جنانه
ويف بـ:

قّومه روح عىل صغانه *** فردد الكف عىل جنانه
قال محّقق كتاب املالهي، بهامش ص 21: يف األصل: »عىل جنانه..«، ويبدو أّنه تحريف، مل نجد 

له معنى يف مزاولة العود، واألشبه أّنه يريد أن يقول:
* فرّدد الكّف عىل جفانه*

وجفان العود: صدره ووجهه املغّطى به من الخشب، ثّم عيناه املثقبتان فيه، واملعنى، أّن الكّف 
يتحرّك بالرّضب عىل األوتار املعّلقة عىل وجه العود، ذهابا وجيئة عىل اختيال.

7( يف أ و ب: »ترّدد الغريد يف بستانه«. »الهربذ«: واحد الهرابذة وهم املجوس عبدة الّنار، ولهم 

يف ذلك مشية يختالون فيها يقال لها »الهربذى« وصف بها الّشاعر هنا ترّدد يد الّضارب عىل 
أوتار العود.
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َف اللِّصِّ عىل ِجريانِه ورّشف اخِلنرَْص من َبنَانِه)1( *** َترَشُّ
واْعَتمَد الّزيُر عىل إْرَنانِِه *** وحافظ الّثايِن عىل ِرَهانِِه)2(

ومَجَح الّثالُث يف َمْيَدانِه *** َوبْرَبَر الَبمُّ عىل أْقرانِِه)3(
يخ َعىَل ِصْبيانِِه)4( َبْرَبَرَة الشَّ

هناك زاَل الَمُّ َعْن)5( َأْخَدانِه *** حتَّى َتَرى النَّْشَواَن يِف ُقْمَصانِِه)6(
َف الّشاِه )7( عىل فِْرَزانِِه)8( يْزَحُف قد أْلَقى بَِطْيَلَسانِِه *** تزحُّ

وقال امرؤ القيس: 
]من الّطويل[ 

َمة أْعَمْلُتَها)9( بِِكران)10( فإْن ُأْمِس َمْكُروًبا َفَيا ُربَّ َقْينٍَة *** ُمنَعَّ
لَا ِمزَهٌر َيْعُلو اخلميَس بَصْوته *** أَجشُّ إذا َما َحّركْته َيدان)11(

األجّش: األبّح.

1( يف أ وب: يف بنانه. وقول الّشاعر: »ورشف الخنرص...« : مبعنى أطّل األصبع الخنرص فابتعد عن 

موضعه كأّنه يرشف عىل بقّية األصابع املتحّركة عىل الّدساتني.
2( يف أ: * وحافظ الّناي عىل رهانه*

ويف ب: * وحافظ الّناي عىل برهانه*
وهذا بعيد وهو خالف األصل من كتاب املالهي، ومن غرض الّشاعر فهو العود ال الّناي وسيظهر 
الحاّدة  نغامته  »إرنانه«:  قوله:  و  َمْيَدانِه«.  يف  الّثالُث  »وَجمَح  اآليت:  البيت  يف  قوله  من  ذلك 
الرّنانة، ألّنه أعىل األوتار طبقة. و»الّثاين«: يريد وتر »املثنى« بني الّزير واملثّلث، واملراد أّن حافظ 

عىل طبقاته املتوّسطة الحّدة والّثقل ليحوز بها اإلعجاب، كأّنه فرس رهان.
3( قوله: »وجمح الّثالث...«: يعني ونشط املثّلث فأظهر الّنغم، يريد أن يسبق بها يف امليدان. 

الّثقيل األجّش. البّم...«: أي: وزجر البّم األوتار بصوته  وقوله: »وبربر 
4( قال املفّضل: الرببرة : صوت فيه غلظ ورسعة.

5( يف أ: عىل.

6( يف أ: حتى النشوان يف قمصانه.

7( يف أ وب: الّشاة.

8( »الّطيلسان«: رضب من األكسية الحريرّية والّلباس: أعجمّي معرّب، أصله: تلسان. و»الفرزان«: 

من لعب الّشطرنج، أعجمّي معرّب، وجمعه فرازيُن، والّشاه : ملك هذه الّلعبة.
9( يف أ: اعتلها، ويف ج: أغلبتها، ويف ب: أغيلتها، وكتب أحدهم أسفلها: أي: أشغلتها. وأثبتنا ما يف 

الّديوان، وغريه كمعاهد الّتنصيص عىل شواهد الّتلخيص أليب الفتح العّبايس عبد الّرحيم بن عبد 
الرحمن)ت963ه(، تحقيق محّمد محيي الّدين عبد الحميد، عامل الكتب، بريوت، ]دت[، 92/2

10( الكران: عود الّطرب.

11( الّديوان، ص165
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وقال لبيد بن ربيعة)1( العامري)2( من قصيدة، وذكر العود: 
]من الكامل[

باَء بُِكّل َأْدَكَن َعاتٍِق، *** َأْو َجوَنٍة ُقدَحْت َوُفّض ِخَتاُمَها)3( ُأغيل السِّ
ٍر تأتاُلُه إهباُمَها)5( َبَصبوِح صافيٍة وجذِب كرينٍة)4( *** بمَوتَّ

ا)7(، واجلَْوَنُة: اخلَابَِيُة)8(، وقوله: َتْأَتاُله، ُأْلُت اليّشء)9( أي  فقوله أدكن)6(: يعني دنًّ
أصلحته وسّويته.

]وقال أعشى بني قيس)10(، وهو جاهيّل:
] من اخلفيف[

جالٌس َحْوَلُه النََّداَمى َفاَم َيْن)11(*** َفكُّ ُيْؤَتى بِِمْزَهٍر َمنُْدوِف)12(.
1( يف أ وب : بن أيب ربيعة.

2( العامرّي لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل، الّصحايّب )ت 41ه(، الّديوان، بعناية حمدو طاّمس، 

ط1، دار املعرفة، بريوت، 1425ه/2004م، ص 114.
3( يف أ: اعىل الشباب بكل أذكر. ويف ب: اعىل النشاء بكل أدكن عانق. والّتصحيح من الّديوان، 

واملعنى: سبأت الخمر أسبؤها سبأ وسباء: اشتيتها. أغليت الشء: اشتيته غالًيا وصريته غالًيا 
غالًيا. ووجدته 

4( يف ب: وجدت كربية. والكرينة : صاحبة الكران وهو العود أو هي: الجارية العّوادة. انظر: 

الّزوزين حسني بن أحمد بن حسني أبو عبد الله )ت 486ه(، رشح املعّلقات الّسبع، ط1، دار 
العريب، بريوت، 1423ه/2002م، ص194. التاث  إحياء 

5( املوّتر: عود له أوتار.

6( يف أ: اذكر.

7( كذا يف أ ويف كتاب املالهي ص17، أي: دّنا أدكن، ويف ب وج: يعني أدىن. ويف رشح املعلقات 

الّسبع، ص193: األدكن: الذي فيه دكنة كالخز األدكن، أراد بكل زّق أدكن. الجونة: السوداء، أراد 
أو خابية سوداء
8( يف ج: الجابية.

9( يف ب وج: قوله: تأتأ من تأتأت الشء. وانظر: لسان العرب،)مادة أول(.

10( يف أ: أعىش بن قيس. وهو ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائيل، أبو 

بصري، املعروف بأعىش قيس، ويقال له أعىش بكر بن وائل، واألْعىَش الكبري)000 - 7هـ / 000 
- 629م(: من شعراء الّطبقة األوىل يف الجاهلية، وأحد أصحاب املعّلقات. وكان يغّنى بشعره، 
فسمي )صّناجة العرب( قال البغدادي: كان يفد عىل امللوك وال سيام ملوك فارس، ولذلك كرثت 
األلفاظ الفارسّية يف شعره. عاش عمرا طويال، وأدرك اإلسالم ومل يسلم. ولّقب باألعىش لضعف 
برصه. وعمي يف أواخر عمره. مولده ووفاته يف قرية )منفوحة( بالياممة قرب مدينة )الّرياض( 

وفيها داره، وبها قربه. أخباره كثرية. األعالم، 7/ 340 - 341.
11( يف ب: وجالس. ويف أ: جالس بحوله. ويف الّديوان، ص 32: قاعدا حوله. ويف لسان العرب )مادة 

ندف(: جالس عنده الّندامى. 
12( كذا يف أ وب ولسان العرب. ويف الّديوان، ص32: مبوكر مجدوف. ويف كتاب املالهي، ص17: 
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وقال غريه:
]من اخلفيف[ 

وإذا َحنَِّت امَلَزاِمرُي واملِْز *** َهُر َيْسُمو بَِصْوتِِه األَْوَتاُر.[ )1(

وقال أعشى قيس: 
]من املتقارب[ 

َوَبْرَبُطنَا دائاًم ُمْعَمٌل *** َفأّي أولِئَك َأْزَرى هِبَا)2(.

العرب«)4(. أشعار  يف  ترد  »ومل  املفّضل:  قال  العرطبة)3(.  حديث  يف  وورد 

مبزهر مجدوف. ومجدوف: أي مرضوب، ومندوف: أي مطروق.
1( ما بني عاقفتني سقط من ج.

2( يف كتاب املالهي، ص18: وبربطنا دائم ُمْعِمٌل. وانظر: الديوان، ص24. واألغاين، 313/6.

3( يف ج: العطربة، ولفظ الحديث: »إّن الله يغفر لكّل مذنٍب، إاّل صاحَب عرطبة أو كوبة«. ذكره 

ابن حجر الهيتمي يف كّف الّرعاع، ص 86 و نقله عنه الربليّس يف الّسيف اليامين ملن قال بحّل 
سامع اآلالت واملغاين، ص73، وكالهام نسباه إىل سليم بن أّيوب الّرازي أّنه احتّج به، وأطلق عله 

لفظة »حديث« ومل ينسبه إىل أحد.
 قلت: ومل أره يف يشء من كتب الّسنة وال يف كتب الّتخريج، وورد قريبا منه يف حلية األولياء،79/1 
و52/6 ويف تاريخ دمشق، 305/62 من رواية نوف البكايل موقوفا عىل عيّل بن أيب طالب، ويف 

كنز العاّمل، 474/8 وعزاه البن شاهني يف الّتغيب عن أنس.
فأّما حديث عيّل ففيه قال: »َيا َنْوُف ال تكن شاعرا، وال َعريفا، وال رشطّيا، وال جابًيا، وال عّشارًا، 
فإّن داوَد عليه الّسالم قام يف ساعة من الّليل فقال: إّنها ساعة ال يدعو عْبٌد إاَِل اْسُتِجيب له فيها، 
ْنُبوُر، أو صاحب  الطَّ َعرَْطَبٍة، وهو  ارًا أو صاحب  أو َعشَّ َجاِبًيا  أو  َعِريًفا أو رُشِْطيًّا  إاّل أن يكون 
ُكوَبٍة، وهو الّطبل«. ويف إسناده َمن ال يعرف. وأّما حديث أنس فجاء يف خرب طويل، وفيه قوله: 
يا مالئكتي، ارفعوا رؤوسكم، أشهدكم أىّن قد غفرت للّصامئني شهر رمضان إاّل ملن أب أن يسّلم 
عليه جربيل. قال: وجربيل عليه الّسالم ال يسّلم يف تلك الّليلة عىل مدمن خمر، وال عّشار، وال 
شاعر، وال صاحب كوبة، وال عرطبة، وال عاّق والديه. وفيه: عّباد بن عبد الصمد، قال العقييل 
 :369/2 امليزان،  يف  الّذهبي  وقال  مناكري.  عاّمتها  نسخة  أنس  عن  يروي   :430/5 الّضعفاء،  يف 

»... فذكر حديثاً طويال يشبه وضع القّصاص«.
بن  محّمد  الحسن  أيب  الّطحان  البن  املحزون  وسلوة  الفنون  حاوي  ص16.  املالهي،  كتاب   )4

واإلعالم،  الّثقافة  وزارة  للموسيقى،  العريب  املجمع  يوسف،  زكريا  تحقيق  الحسني)ت ق5ه(، 
96 ص  1976م،  العراقّية،  الجمهورّية  بغداد، 
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والكنّارة)1( والقنني)2( سنذكرمها، فقد تضّمنت هذه األشعار وجوده عند العرب.

واّدعى هشام بن حمّمد بن الّسائب الكلبّي يف كتابه »ابتداء العيدان« أّن أّول من 
عمل العود ورضب به رجل من بني قابيل بن آدم، يقال له: ملك بن آدم، عّمر زمانا 
طويال، ومل يكن يولد له، فتزّوج مخسني امرأة، وتّسى بامئتي جارية، فولد له غالم 
قبل أن يموت بعرش سنني، فاشتّد فرحه به، فلاّم أتت عىل الغالم مخس سنني، مات، 
عن  صورته  تذهب  »ال  وقال:  شجرة،  عىل  فعّلقه  وأخذه  شديدا،  جزعا)3(  فجزع 
والقدم  والّساق)4(  الفخذ  بقيت  حّتى  تسقط،  وعظامه  يقع،  حلمه  فجعل  عيني!« 
وجعل  بعض،  عىل  بعضه  يؤّلف  وجعل  ورّققه)5(،  فشّقه  عودا  فأخذ  واألصابع، 
صدره عىل صورة الفخذ، والعنق عىل صورة الّساق، واإلبريق)6( عىل صورة القدم، 
به  يرضب  جعل  ثّم  كالعروق،  أوتارا  عليه  وعّلق  األصابع،  صورة  عىل  واملالوي 

ويبكي )7(.

 .»Kinnarum 1( الكّنارة )بكرس الكاف وتشديد النون( ترجع يف األصل إىل االسم البابيل »كّناروم

وتعرف هذه اآللة يف الّلغات األروبّية باسم »لري Lyre«. وهي آلة وترّية مصنوعة من الخشب 
امُلصّوت.  للّصندوق  الرّقيق مستوى أوتارها مواٍز  الجلد  وقطعة من املعدن مغّطاة برقعة من 

أوتارها مثّبتة يف إطاٍر خشبّي قد يكون أحياًنا غري منتظم األضالع.
وطريقة استعاملها أن ُتحَمل ُمعّلقًة أفقّيًة أو رأسّيًة أمام الّصدر، تنقر اليد اليرسى عادًة األوتار 

من خلف اآللة، وترضب عليها اليد الُيمنى من جهة األمام بغاّمز.
وليس ألوتار هذه اآللة مفاتيح ُتضبط بواسطتها، بل ُتَلّف األوتار عىل حلقاٍت تنزلق عىل القضيب 
األمامي من إطار اآللة. توجد هذه اآللة يف بعض األقطار مثل الجزيرة العربّية ومرص والّسودان 
والحبشة... وتستعملها الجالية الزّنجّية يف البرصة وإمارات الخليج يف خصوص املوسيقى الّشعبّية 

ال غري. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص-77 79، اآلالت املوسيقّية، ص116 – 117. 
2( يف ب غري واضحة، كأّنها: العّنني.

3( يف ب وج: فجزع عليه جزعا.

4( يف أ: بالّساق.

5( يف ب: ورفعه.

»وهو  محّققه:  قال  اإلبزيم،  املالهي:  كتاب  أصل  اإلبريسم، ويف  ج:  اإلبريم، ويف  أ وب:  6( يف 

فيه  الذي تجتمع  الجزء  ) وهو  امللوي  بيت  العود،  آلة  اإلبريق(، وهو يف  )وإّنا هو  تحريف، 
»املالوي« املساّمة باملفاتيح يف اآلالت املوسيقّية، ومفردها »ملوي« وهي ما تربط فيها األوتار 
وتلوى بالّشد فتوتر، وبيت امللوي يكون يف األكرث جزءا ظاهرا يف اآلالت الوترّية الخفيفة، كالعود 
والّطنبور والكامن(، ويعرف اصطالحا باسم »بنجك« أو »البنجاك« أو »البنجق«. ويف مفاتيح 
العلوم: »اإلبريق: اسم لعنق العود مبا فيه من اآلالت«. الخوارزمي محّمد بن أحمد بن يوسف 
الكتاب  دار  األبياري، ط2،  إبراهيم  تحقيق  العلوم،  مفاتيح  )ت387ه(،  البلخي  الله  عبد  أبو 

العريب، ]دت[، ص 261.
7( كتاب املالهي، ص13 - 14.
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وقال غريه: صنعه أهل الند عىل هيئة طبائع اإلنسان، فإذا اعتدلت أوتاره بارش 
الّطباع فأطرب)1(.

والكالم عىل العود يف مقامني:

أحدمها: ما قاله علامء املوسيقى فيه، فقالوا: إّنه اآللة الكاملة الوافية)2( بجميع 
النّغامت، وأّنه مرّكب عىل حركات نفسانّية، فاألوتار األربعة التي هي الّزير واملْثنَى 

واملثّلث والبّم مقابل األخالط األربعة الّسوداء والّصفراء والبلغم والّدم!

مذاهب  يف  فاملعروف  فيه،  العلامء  اختلف  وقد  رشعا،  حكمه  يف  الّثاين:  املقام 
األئّمة األربعة أّن الرّضب به، وسامعه، حرام.

وذهبت طائفة إىل جوازه، وحكوا سامعه عن عبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل بن 
عمر، وحكى صاحب العقد أّن عبد اهلل بن عمر دخل عىل عبد اهلل بن جعفر، فوجد 
ثّم قال البن عمر: »هل ترى بذلك بأسا؟«  عنده جارية يف حجرها عود، فغنّت، 

فقال: »أو غري هذا؟« فقال: »ال«، فقال: »ال بأس هبذا!«)3(. 

ونقلوا سامعه عن عبد اهلل بن الّزبري، ومعاوية بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، 
وحّسان بن ثابت، ومن غري الّصحابة عبد الّرمحن بن حّسان، وخارجه بن زيد.

 ونقله األستاذ أبو منصور عن الّزهري، وسعيد بن املسّيب، وعطاء بن أيب رباح، 
والّشعبّي، وعبد اهلل بن أيب عتيق، وأكثر فقهاء املدينة، وقد قّدمنا ما حكاه اخللييل 
عن عبد العزيز بن املاجشون أّنه كان يرّخص يف العود. وحكاه ابن الّسمعاين عن 
طاووس. وقد قّدمنا ذلك عن إبراهيم وأبيه سعد، يف فصل اإلمجاع عند الكالم عىل 

الغناء، وسقنا ذلك عّمن سّمي مفّصال.

1( املسعودي عيّل بن الحسني بن عيّل أبو الحسن )ت356ه(، مروج الّذهب ومعادن الجوهر، 

تحقيق قاسم الشامعي الرّفاعّي، ط1، دار القلم، بريوت، 1408ه/1989م، 207/4، بلفظه تقريبا 
الفنون وسلوة املحزون، ص97، قال: وأّما  اليونان. وكذا ذكر يف حاوي  أّنه نسب أصله إىل  إاّل 
الذي يقبله العقل ويشهد به: أّن الفالسفة ملّا كّدوا أنفسهم يف طلب الحكمة، وأنهكوا أجسامهم، 
وأتعبوا فكرهم، أرادوا ما يستيحون إليه، فيذهبوا عن فكرهم الّتعب، وعن أجسامهم الّنصب، 
الّطبائع األربع، وأحالوها  الحكمة، وأّلفوها عىل  فعملوا هذه اآللة، ومل يخرجوا فيها عن حّد 
أحوال الّناس ماّم ألفوه من الحزن إىل الفرح، ومن الفرح إىل الحزن، ومن الجنب إىل الّشجاعة، 

ومن الّشجاعة إىل الجنب، ومثل هذه األمور...
2( يف أ: الوافيات.

3( العقد الفريد، 13/7.
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وقال اإلمام العامل الّثقة حمّمد بن إسحاق الفاكهّي يف كتابه تاريخ مّكة، حّدثني 
املغرية  بن  موسى  عن  اجلمحّي،  حسني  بن  حمّمد  حدثنا  الّرمحن،  عبد  بن  اهلل  عبد 
قوٌم  َوَثمَّ  الوليمة،  فدخل  رباح،  أيب  بن  عطاء  فدعا  أيب  »ختنني  قال:  اجلمحّي، 
يرضبون بالعود ويغنّون، فلاّم رأوه أمسكوا، فقال عطاء: »ال أجلس حّتى تعودوا 

عىل ما كنتم عليه، فعادوا فجلس فتغّدى«)1(. 

حّدثني  قال:  املدينة،  قايض  الفضل)2(  بن  عّياش  عن  العقد،  صاحب  وحكى 
الّزبري بن بّكار قايض مّكة، عن مصعب، عن عبد اهلل، قال: »دخل الّشعبي عىل برش 
بن مروان وهو وايل العراق، وعنده جارية يف حجرها عود، فلاّم دخل الّشعبي أمرها 
برش فوضعت العود، فقال له الّشعبي: »ال ينبغي لألمري أن يستحي من عبده. فقال 

للجارية: هات ما عندك«. فأخذت العود وغنّت:

]من الّطويل[
ْت َوَماُء الَعنْيِ يِف اجلَْفِن َحاِئُر)3( َعْت *** َتَولَّ َومِمَّا َشَجايِن أهّنَا يْوَم َودَّ

َفَلامَّ َأَشاَرْت ِمْن َبِعيٍد بِنَْظَرٍة *** إيلَّ التَِفاًتا َأْسَلَمْتُه امَلَحاِجُر
اِئُر)4( َ يَرُة ُحبٍّ َيْوَم ُتْبىَل السَّ سَتْبَقى َلَا يِف ُمْضَمِر الَقْلِب واحلََشا *** رَسِ

ُلوِّ امَلَقابُِر : ِميَعاُد السُّ إَِذا ُرْمُت َعنَْها َسْلَوًة َقاَل َشافٌِع *** ِمَن احلُبِّ

فقال لا الّشعبي: »يا هذه َأْرِخي من يمينك واشددي من زيرك«)5(

كتابه  الفوراين يف  أنس. وكذا حكاه  بن  مالك  أبو منصور عن  األستاذ  وحكاه 
العمد)6(. 

1( أخبار مّكة، 384/2.

2( يف ب وج: عّباس بن الفضل، ويف أ: عّياش بن الفضل، ويف العقد الفريد: عّباس بن املفضل.

3( هذا البيت والذي يليه ينسبان إىل جميل بن معمر العذري، كام يف الحامسة البرصّية أليب 

أحمد، عامل  الّدين  الحسن)659ه(، تحقيق مختار  بن  الفرج  أيب  بن  الّدين عيّل  الحسن صدر 
.121/2 الكتب،]دت[، 

4( هذا البيت والذي يليه ليسا يف خرب العقد الفريد، وهام من شعر األحوص، الّديوان، ص145.

5( العقد الفريد، 16/7.

الّشافعية الكربى، 77/2 و246/3 وابن قايض شهبة يف طبقات  6( كذا ذكره الّسبيك يف طبقات 

اإلبانة.  الفقه دون كتابه  الّشافعية، 249/1، وهو كتاب يف 
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وحكى الّروياين عن القّفال أّنه حكى عن مالك أّنه كان يبيح الغناء عىل املعازف. 
وقد قّدمنا يف قّصة إبراهيم بن سعد يف فصل اإلمجاع عن مالك سامعه. وقال القايض 
ذلك  إىل  انضاف  »وإن  الغناء:  إباحة  عن  تكّلم  مّلا  العارضة  يف  العريب  بن  بكر  أبو 
عود فهو داخل يف قول أيب بكر: »مزمور الّشيطان يف بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟!« وإن 
انضاف الّطنبور فال يؤثر أيضا يف الّتحريم، فإهّنا كّلها آالت َتْقَوى هبا قلوُب الّضعفاء 

وتسرتوح النّفوس هبا)1(.

أبو  األستاذ  إليه  ومال  الّشافعية)2(،  بعض  عن  احلاوي  يف  املاوردّي  وحكاه 
منصور البغدادي الّشافعي، وقال احلافظ ابن طاهر املقديس عن الّشيخ أيب إسحاق 
الّشريازي الّشافعّي أّنه كان مذهبه، وإّنه كان مشهورا عنه، وأّنه مل ينكره عليه أحد 
به، وهو ثقة، وحكاه عن  الّشيخ، واجتمع  من علامء عرصه)3(، وابن طاهر عارص 

أهل املدينة، واّدعى أّنه ال خالف بينهم فيه)4(.

وإليه ذهب الّظاهرية حكاه أبو حمّمد ابن حزم وغريه)5(.

فهذا ما حرضنا فيه، ومل أر من تعّرض للكراهة، وال لغريها من الّتفاصيل املذكورة 
يف الغناء إاّل ما أطلقه الّشافعّي يف األّم، حيث قال: وأكره الّلعب بالنّرد – للخرب- 
أكثر ما أكره الّلعب بيشء من املالهي)6(. فإطالقه يشمل املالهي كلَّها، ويندرج فيها 
العود وغريه، وقد متّسك هبذا النّّص من أصحابه من جعل النّرد مكروها، غري حمّرم، 

وسنذكره يف فصل الّشهادة.

1( عارضة األحوذي برشح صحيح الّتمذي، 249/1.

2( الحاوي، 192/17، قال: »وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها وال يحرمه، ألنه موضوع 

عىل حركات نفسانية تنفي الهم، وتقوي الهمة وتزيد يف النشاط«.
3( كتاب الّسامع، ص63 - 64.

4( كتاب الّسامع، ص63.

5( املحىّل باآلثار، 7/ 567 - 570.

6( لفظه يف األّم، تحقيق رفعت فوزي عبد املطلب، ط1، دار الوفاء للّطباعة والّنرش، املنصورة، 

مرص، 1422ه/2001م، 514/7: قال الّشافعي: »يكره من وجه الَخرَبِ الّلعب بالرّند...«، ومثله يف 
طبعة دار املعرفة، بريوت، تحقيق محّمد زهري الّنجار، 208/6، ويف الّنسخة اإللكتونّية لنفس 
طبعة دار املعرفة، 1410ه /1990م، قرئ نّص الّشافعي بالّصيغة اآلتية: ُيْكرَُه ِمْن َوْجِه اْلَخرْيِ 
ْطرَْنِج، َوُهَو أََخفُّ  ٍء ِمْن اْلَماَلِهي، َواَل ُنِحبُّ اللَِّعَب ِبالشِّ ِْد أَْكرَثَ ِمامَّ ُيْكرَُه اللَِّعُب ِبَشْ اللَِّعُب ِبالرنَّ

ِْد«. ِمْن الرنَّ
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مكروه)1(،  إّنه  قال  أّنه  احلكم  عبد  ابن  الّتلقني عن  املازرّي يف رشح  وما حكاه 
ونقل يل األثبات عن الّشيخ عّز الّدين بن عبد الّسالم أّنه سئل عنه، فقال: إّنه مباح، 

وسنذكر ذلك عند الكالم عىل اجتامع اآلالت.

ثّم اختلف القائلون بالّتحريم هل هو كبرية أْم صغرية ؟ واألصّح عند املتأّخرين 
من الّشافعّية أّنه صغرية، وسنذكره يف فصل الّشهادات. واهلل أعلم.

احتّج من قال بالّتحريم باملنقول واملعقول:
أّن  العاص)2(  بن  عمرو  إىل  بسنده  الكبري  الّسنن  يف  البيهقي  فروى  املنقول  أّما 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج إليهم ذات يوم وهم يف املسجد، فقال: »إّن ريّب حّرم عيّل اخلمَر 

وامَلْيِسَ والُكوَبَة والقنِّنَي«)3(. 

]وبسنده إىل قيس بن سعد ]بن عبادة أنّه قال[ )4(: »إّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: إّن 
ريّب حّرم عيّل اخلمر وامليس والقننّي والكوبة«[)5(.)6(

1( مل أره يف رشح الّتلقني، ويف املعلم، 479/1، قال املازري: الغناء بآلة مينع، وبغري آلة اختلف 

أّن  الّشافعي عن مالك  الّشافعي ومالك. وحىك أصحاب  أبو حنيفة وكرهه  فيه. فمنعه  الّناس 
اإلجازة من غري كراهّية. مذهبه 

2( كذا يف الّنسخ، والّصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص.

3( الّسنن الكربى، جامع أبواب من تجوز شهادته، ومن ال تجوز...، باب ما جاء يف ذّم املالهي من 

املعازف واملزامري ونحوها، رقم )20994(، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه: »والكوبة: 
الحديث  وأّما  البيهقي.  شيخ  املزيّك  إسحاق  أيب  بن  زكرياء  أيب  قول  من  أّنه  والّظاهر  الّطبل«، 
فإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة: سييء الحفظ، وأبو هبرية الكالعي: مجهول، كام ذكر الحافظ 

يف »التعجيل« ص 524. 
4( يف هذا املوضع بياض يف ج.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( م، ن، برقم )20996( عن قيس بن سعد بن عبادة. وفيه قال أبو زكرّياء: »والقّننُي: العود«، 

والحديث إسناده ضعيف، فيه بكر بن سوادة: مل يدرك قيس بن سعد فهو منقطع، وعبيد الله 
بن زَْحر: وهو الضمري، وّثقه أبو زرعة والّنسايئ، واختلف قول أحمد فيه، فوّثقه مرّة وضّعفه 
لنّي  الحاكم:  الحديث، وقال  املديني: منكر  ابن معني: ليس بشء، وقال عيل بن  أخرى، وقال 
الغافقي  هو  أيوب:  بن  ويحيى  يخطئ.  632: صدوق  الّتقريب،  يف  ابن حجر  وقال  الحديث، 

فيه.  املرصي، مختلف 
ورواه أبو داود، الّسنن، كتاب األرشبة، باب يف األوعية، رقم)3698(، قال ابن امللقن يف البدر 
املنري، 649/9: َوَهِذه الّطرق كلَها معلولة خال األول، َفإِن إسنادها َصِحيح، َفإِن أََبا َداُود خرجه َعن 
محّمد بن بشار - َوُهَو إَِمام َحافظ - َعن أيب أَْحمد َوُهَو محّمد بن عبد الله الزبريي، َوُهَو ُكويِف 
ِحيَحنْيِ« - َعن ُسْفَيان الثَّْورّي - وناهيك ِفيِه - َعن َعيّل بن بذمية - َوُهَو ِثَقة - َعن  من رجال »الصَّ
ِحيح، َوقد  اْلَقاِسم بن محّمد بن أيب بكر الّصديق، َعن اْبن َعبَّاس، َفَهَذا إِْسَناد يتَّصل َعىَل رَشط الصَّ

رَأَْيت بعض مصنفي زمننا أعّله مِبَا لَو سكت َعنُه لََكاَن أوىَل ِبِه.
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وقد قّدمنا يف الّشّبابة أحاديث الكنّارات)1(.

فهذا ما احتّجوا به من املنقول.

حسام  استعاملا  فمنع  إليه،  وتدعو  للرّشب،  آالت  إهّنا  فقالوا:  املعقول  وأّما 
للباب، قال الغزايل يف اإلحياء: »املنع يف األوتار كّلها لثالث علل:

أحدها: أهّنا تدعو إىل رشب اخلمر، فإّن الّلّذة احلاصلة هبا إّنام تتّم برشب اخلمر 
]وملثل هذه العّلة حّرم قليل اخلمر.

الرّشب)4(، فهي  تّذكر جمالس   )3( العهد)2( برشب اخلمر[  قريب  أهّنا يف  الّثانية: 
سبب للّذكر، والّذكر سبب انبعاث الّشوق، وانبعاث الّشوق إذا قوي سبب اإلقدام، 
وهبذه العّلة هنى عن االنتباذ يف املزّفت واحلنتم، وهي األواين التي كانت خمصوصة 

يَُّأ لا. هبا وهُتَ

الّتشّبه هبم،  مّلا صار من عادة أهل الفسق منع  الّثالثة: أّن االجتامع عىل األوتار 
ومن تشّبه بقوم فهو منهم، وهبذه العّلة حّرم رضب الكوبة مّلا كان رضهبا من عادة 

املخنّثني«)5(.

فاملحارم محى، فينسحب الّتحريم عىل احلمى)6(، كام حّرمت اخللوة لكوهنا حريام 
للجامع، ومقّدمة له، وحّرم النّظر للفخذ لكونه مّتصال بالّسوءتني، فهو حريم لام، 
وحّرم قليل اخلمر وإن كان ال يسكر، ألّنه يدعو إىل املسكر، هذا كالم الغزايل)7(، 

وسنذكر اجلواب عنه إن شاء اهلل تعاىل.

قلت: كذا يف البدر املنري )عن القاسم بن محّمد بن أيب بكر الّصديق(، وهو وهم، فالّراوي عن 
ابن عّباس إّنا هو: قيس بن َحْبَتٍ الّنهشيّل: قال أبو زرعة: ثقة، كوف، كان يكون بالجزيرة. وقال 
النساىئ: ثقة. وذكره ابن حّبان ف الثقات، قال ابن حجر: قال ُمَهّنا )بن يحيى( سألت أبا عبد الله 
)أحمد بن حنبل( عنه، ما عندك ؟ كيف هو ؟ ومن أين هذا ؟ فقال ال أدري! وقال ابن حزم يف 

املحىّل: هو مجهول. انظر: تهذيب الّتهذيب، 389/8.
1( يف ب: الكبارات. ويف ج: الكبارة.

2( كذا يف أ وب، ويف اإلحياء: أّنها يف حّق قريب العهد برشب الخمر...إلخ.

3( ما بني عاقفتني سقط من ج.

4( يف ب: تذكر عند مجالس الرّشب.

5( إحياء علوم الّدين، 272/2.

6( يف ب وج: فللمحارم حًمى فيستحّب التحريم عىل الحمى.

7( انتهى كالم الغزايل عند اإلحالة الّسابقة، وما أشار إليه املؤّلف بعُد هو من استنتاجه. 

������� ������ ������� 01.indd   350 06/03/2019   16:12



351

اإلمتاع بأحكام الّسماع

واحتّج القائلون باإلباحة بثالثة أنواع:

األّول: عموم اآليات التي قّدمنا يف فصل الغناء.

الّثاين: أّن مجاعة من الّصحابة سمعوا العود، ومل ينكر عليهم غريهم من الّصحابة، 
فكان ذلك دليل اإلباحة، خصوصا عبد اهلل بن جعفر وكثرته من سامعه، واشتهاره 

به، يف خالفة عّمه عيّل وغريه.

بن  وهشام  أّيوب)1(  عن  زيد،  بن  مّحاد  عن  حزم،  ابن  حمّمد  أبو  احلافظ  وروى 
عن  كلِِّهم،  بعض-  حديث  يف  بعضهم  حديث  دخل   - ُكَهْيٍل،  بن  وسلمة  حّسان 
حمّمد بن سريين أّن رجال قدم املدينة بَِجَواٍر، فأتى عبد اهلل بن عمر إىل عبد اهلل بن 
وقال  هشام،  قول  يف  العود  فأْحَدْت،  منهّن  جارية  فأمر  عليه،  فعرضهّن  جعفر، 
أّيوب: الّدّف، حّتى ظّن ابن عمر أّنه نظر إىل ذلك، فقال حسبك -سائر اليوم- من 

مزمور الّشيطان )...(.

املغنّيات لعبد اهلل بن  بيع  العود، وسعى يف  ابن عمر سمع  قال ابن حزم: فهذا 
جعفر)2(. 

وقال أيضا يف رسالته، وساق بسنده إىل الّراوي عْن مّحاد، قال: حّدثني مّحاد بن 
زيد، حّدثنا هشام بن حّسان، عن حمّمد بن سريين، قال: إّن رجال قدم املدينة بجواٍر، 
فنزل عىل ابن عمر، - وفيهن جارية ترضب-، فجاء رجل فساومه فلم هيو منهّن 
شيئا، قال: انطلق إىل رجل هو أمثل لك بيعا من هذا ! قال: من هو ؟ قال عبد اهلل 
بن جعفر! فعرضهّن عليه، فأمر جارية فقال: خذي العود، فأخذت العود، وغنّت 
- مثل ما قّدمناه - وفيه قال: فَباَيَعُه، ثّم جاء إىل ابن عمر، فقال: يا أبا عبد اهلل ُغبِنُْت 
بسعامئة درهم، فأتى معه إىل ابن جعفر، وقال: إّنه غبن، فإّما تعطيه، وإّما ترّد عليه 

بيعه ؟! فقال: بل نعطيه.

قال ابن حزم فهذا ابن عمر وابن جعفر سمعا الغناء بالعود، وسفر)3( ابن عمر 
يف البيع كام ترى. انتهى)4(.

خِتيايّن. 1( هو السِّ

َقاُت اْلَمْوُضوَعُة. 2( انظر:املحىّل باآلثار، 571/7. وقال ابن حزم: َوَهِذِه أََساِنيُد َصِحيَحٌة الَ ِتْلَك اْلُمَلفَّ

3( يف أ: سمع.
4( رسائل ابن حزم، 438/1.
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وأّما النّوع الّثالث: وهو املعقول: فذكروا وجوها:

أحدها: أّنه مستلّذ مستطاب، ومل يرد نّص بتحريمه، فهو باق عىل اإلباحة.

الّثاين: أّن فيه انبعاث الّشوق، ورّقة القلب، وإثارة اخلشوع واخلضوع، وما كان 
فيه مثل ذلك أقّل أحواله أن يكون مباحا.

لبعض  يصفونه)1(  لألبدان،  نفعا  فيه  أّن  عىل  جممعون  الّطّب  علامء  أّن  الّثالث: 
اإلباحة  املنافع:  منافع. واألصل يف  ففيه  النّبض عند خفائه،  به  األمراض، ويظهر 

ويف املضارِّ الّتحريُم. 

يف  وتزيد  املنّة،  وتقّوي  الّم،  تنفي  نفسانّية،  حركات  عىل  موضوع  أّنه  الّرابع: 
النّشاط، وإذا أبيح احلَُداُء ملا فيه من نشاط اإلبل، فاإلنسان أوىل بإباحة ما ُينَّشط.

طريقة  عىل  وهذا  كالغناء،  مباحا  فكان  بانفراده،  مطرب  صوت  أّنه  اخلامس: 
املبيحني للغناء، أو يقاس عىل غناء الّركبان والنَّصب ونشيد األعراب، إذ هو حمّل 
وفاق كام ذكره مجاعة، وإذا جاز الغناء الذي جيتمع فيه الّصوت والّلحن والّشعر، 

فجواز العود)2( الذي هو جمّرد صوت أوىل)3(.

وأجاب هؤالء عن أدّلة املانعني، فقالوا:

أّما األحاديث التي ذكروها فلم يصّح يشء منها. 

أّما »القننّي«)4(، ففي الّطريق األّول: عبد اهلل بن ليعة، وكان حييى بن سعيد ال 
قليال، وضّعفه غري  بن مهدي ال أمحل عنه كثريا وال  الّرمحن  يراه شيئا، وقال عبد 
واحد من األئّمة، ونسب إىل أّنه كان يسمع احلديث الذي مل يكن يرويه، فريويه عن 
الّشيوخ الذين نقل له عنهم، ونسب أيضا إىل أّنه مّلا احرتقت داره بمرص، واحرتقت 
كتبه، حّدث بام ليس من حديثه، ونسبه إىل تلك الكتب، ومسلم وإن كان أخرج له 

1( يف ج: يصوغونه.

2( يف أ: فجاز العود.

3( يف أ: أوال.

4( القّنني: عن ابن األعرايب هو الّطنبور. الفائق يف غريب الحديث، 284/3. وقال الّزجاجي: الِقنِّني 

من أسامء طنبور الحبشة. املخّصص، 11/4، ويف تاج العروس، 23/36 مادة )قنن(: قال ابن ُقَتْيبة: 
الِقنِّنُي ُلْعبة للّروم َيَتقاَمرون بها. وسبق يف رواية البيهقي قول شيخه أيب زكرّياء: »القّننُي: العود«.
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يف الّصحيح)1(، فإّنام أخرج له مقرونا بغريه)2(.

وقد روى احلديث الّليث بن سعد ومل يذكر القننّي)3(.

الغناء،  الّثاين: ففيه عبيد اهلل بن زحر، وقد قّدمنا الكالم عليه يف  الّطريق  وأّما   
وبّينا أّنه ضعيف.

وحديث الكبارات)4( قّدمنا الكالم عليه يف فصل الّشّبابة، ثّم بتقدير ثبوت هذه 
األحاديث ال حّجة)5( فيها فإّن موضوع هذه األلفاظ خمتلف فيه.

أّما القننّي، فقيل: إّنه الطُّنُْبور بلغة احلبشة، وقيل: لعبة للّروم يتقامرون هبا، قاله 
ابن األعرايب، حكاه الّزخمرشّي يف الفائق له يف غريب احلديث)6(. 

وأّما الكبارات، فقيل: العيدان، وقيل: الّدفوف، وقيل: الّطنابري، وقيل: الّدفوف 
والعيدان، وقد روى البيهقي فيه)7( أقواال عن أهل الّلغة كام قّدمنا)8(.

 وإذا كان املوضوع مل يتحّقق، امتنع االحتجاج هبا. وحديث العرطبة)9( مل يثبت، 
العود، وقيل:  إّنه  قيل:  املوضوع، وقد  أيضا يف  مل يكن حّجة لالختالف  ثبت  ولو 

1( قال الحاكم استشهد به مسلم يف موضعني.

الّتهذيب،  تهذيب  الكامل، 143/8– 148،  تهذيب  إكامل   ،500 - الكامل، 15/ 488  تهذيب   )2

.379 -  373/5
3( البيهقي، الّسنن الكربى، 374/10 رقم)20995(، وهو من رواية الّليث بن سعد وابن لهيعة، 

وفيه: »َقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَولِيِد بن َعْبَدَة: َوَبَلَغِني َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ِمْثُلُه، َولَْم َيْذُكِر 
اللَّْيُث اْلِقنِّنَي«.

قال ابن امللّقن: وهذا الّطريق فيه: عنعنة ابن إسحاق وابن لهيعة وحالته معلومة، وفيه أيضا 
الوليد بن َعْبدة قال أبو حاتم: مجهول. البدر املنري، 650/9. وانظر: تاريخ ابن يونس، 502/1.

قلت: قول ابن امللّقن: »وهذا الّطريق فيه: عنعنة ابن إسحاق ...إلخ«، يعني به طرق حديث 
عبد الله بن عمرو، وهي من رقم )20992( إىل )20994(. 

4( كذا يف أ وب، وقد ذكرنا أّن الّصواب: الكّنارات، ولذا سنّصححها يف األصل كّلام وردت مصّحفة.

5( يف أ: ال جدوى.

6( الفائق يف غريب الحديث واألثر، 284/3. وتاج العروس، مادة )قنن(.

7( يف ج: فيها.

8( الّسنن الكربى، 376/10 رقم)21001( و)21002(.

9( يف أ: القرطبة.
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الّطنبور، حكاه الّزخمرشي يف الفائق عن أيب عمرو)1(،)2(.
وعن النرّض)3(: األوتار كّلها، وقيل الّطبل)4(. 

فهذا الكالم عىل األحاديث.

وأّما ما ذكروه من املعقول، فقولم: »إهّنا آالت للرّشب«، إن أريد اختصاصها 
] كثرٌي[)5( ممّن ال  العوَد  بالعود، ويسمُع  النّاس يرضب  بذلك فممنوع، وكثري من 
خيتّص  أن  به  عّللوا  ما  عىل  فينبغي  لذلك،  يكن  مل  وضعه  فأصل  وأيضا  يرشُب، 
األجنبّية  إىل  النّظر  أّن  كام  لعارض،  حينئذ  الّتحريم  ويكون  بالرّشاب)6(،  الّتحريم 
سبب الفتنة. ونقله الّرافعي عن األكثرين، وهو مذهب أيب حنيفة، وقد قال كثري من 
الفقهاء إّنه إذا أمن الفتنة جاز، ويف النّاس َمْن اَل َيْدُعوُه ذلك إىل الرّشاب، وال خيطر 
بباله، وال يدعوه ليشء من املفاسد، وكثري من النّاس ال متيل نفسه إىل الرّشاب، بل 
لو كان مباحا مل يفعله، وقد كانت اخلمر مباحة يف صدر اإلسالم، وقبل اإلسالم، 
وامتنع كثري من رشهبا، وممّن مل يفعل ذلك أبو بكر الّصديق ريض هلل عنه، ويف كّل 
عرص كثري من اخللق ممّن يأيت مجلة من املعايص، يمتنع من الرّشب ال لكوهنا حمّرمة 

بل لو كّلف بعضهم برشهبا مل يفعله، فينبغي أن يفّصل.

ر التميمي املازين البرصي، أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعالء  1( أبو َعْمرو ابن الَعالء، َزبَّان بن َعامَّ

)70 - 154هـ / 690 - 771 م(: من أمّئة الّلغة واألدب، وأحد القّراء الّسبعة. ولد مبّكة، ونشأ 
بالبرصة، ومات بالكوفة. قال الفرزدق: )ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حّتى أتيت أبا عمرو ابن 
عامر( قال أبو عبيدة: كان أعلم الّناس باألدب والعربّية والقرآن والّشعر، وكانت عاّمة أخباره عن 
أعراب أدركوا الجاهلّية. له أخبار وكلامت مأثورة. وللّصويل كتاب )أخبار أيب عمرو ابن العالء(. 

األعالم، 41/3.
2( الفائق، 216/3، وتاج العروس، مادة ) عرطب(.

 - الحسن)122 - 203 هـ / 740  أبو  التميمي،  املازين  يزيد  ُشَميل بن خرشة بن  الّنرْض بن   )3

819م(: أحد األعالم مبعرفة أّيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد مبرو )من بالد خراسان( 
إىل مرو فويل قضاءها.  زمنا. وعاد  فأقام  منها،  أبيه )سنة 128( وأصله  البرصة مع  إىل  وانتقل 

فأكرمه وقربه. العبايّس  باملأمون  واتصل 
وتويف مبرو. من كتبه »الصفات« كبري، يف صفات اإلنسان والبيوت والجبال واإلبل والغنم والطري 
والكواكب والزروع، و»كتاب السالح« و»املعاين« و»غريب الحديث« و»األنواء«. األعالم، 33/8.

4( الفائق،412/2، ولسان العرب،594/1، والفريوزآبادي مجد الّدين أبو طاهر محّمد بن يعقوب 

)ت 817هـ(، القاموس املحيط، تحقيق مكتب تحقيق التاث يف مؤسسة الرّسالة )إرشاف محّمد 
نعيم العرقُسويس(، ط8، مؤّسسة الرّسالة، بريوت، 1426 هـ / 2005 م، 114/1.

5( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

6( يف ج: الرّشب.
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والغزايل  أهَلُه،  الرّشب  إىل  يشّوق  فإّنه  الغناء  حيّرم  أن  هنا  به  عّلل  ما  ومقتىض 
ومجاعة ممّن عّلل هبذا الّتعليل يبيح الغناء، فإن اّدعى أّن رضب العود يشّوق، والغناء 
برشب  تتّم  إّنام  احلاصلة  الّلذة  »إّن  وقولم:  للمشاَهد،  خمالفة  فمكابرة  يشّوق،  ال 
عن  بالّسند  حكوا  وقد  الّسامع،  ملجّرد  الكاملة  الّلّذة  حتصل  بل  فممنوع،  اخلمر«، 
]الفارايب[ )1( أّنه رضب بالعود، فبكى احلارضون، ثّم رضب فضحكوا، ثّم رضب 
فناموا، وهذه هناية الّلّذة بالرّضب به، وليس ثّمة رشب، واحلكاية مشهورة مروّية، 

وقد ذكرها)2( أيضا الّتيفايش)3( وغريه مطّولة)4(. 

املنع  يقتيض  إّنام  فذلك  الرّشِب،  جمالَس  تذّكر  العهد  قريب  يف  إهّنا  قوله:  وأّما 
يف حّق َمْن هذا حاُله، فأّما َمْن ليس كذلك، أو كان، ثّم مضت)5( مّدة وَحُسنَت)6( 
توبته، واستمّر عىل اخلري، مل تشمله العّلة املذكورة، َأاَل َتَرى أّن الذي اسَتْشَهَد)7( به 
َبِة إاّل  من احلَنَْتِم وامُلَزفَِّت مّلا استقّر احلال ُنِسَخ؟ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكنُْت هَنَْيُتُكْم َعِن اأْلرَْشِ

ُبوا يِف ُكلِّ ِوَعاٍء َغرْيَ َأْن اَل َتْقَرُبوا ُمْسِكًرا«)8(.  يِف ُظُروِف اأْلََدِم، َفارْشَ

1( ما بني عاقفتني بياض يف ج.

2( التيفايش، »متعة األسامع يف علم السامع«، مخطوط بدار الكتب الوطنّية بتونس، رقم 24219، 

ورقة 6 ظ و7 وجه.
3( يف ب: الّسفاقيّس، ويف ج: الّساقيس. وهو: أحمد بن يوسف بن أحمد بن أيب بكر ابن حمدون، 

رشف الّدين القييس التِّيفايش )580 - 651 هـ / 1184 - 1253 م(: عامل بالحجارة الكرمية غزير 
العلم باألدب وغريه، من أهل تيفاش )من قرى قفصة، بإفريقية( ولد بها، وتعلم مبرص، وويل 
القضاء يف بلده، ثم عاد إىل القاهرة وتويف بها. من كتبه )أزهار األفكار يف جواهر األحجار - ط( 
و)متعة األسامع يف علم السامع - خ( مسودته بخطه، يف خزانة محّمد الطاهر بن عاشور، بتونس 

)كام يف مذكرات حسن حسني عبد الوهاب الصامدحي(. األعالم، 273/1.
الرابع  الباب  به  بلغ  ولكّنه  بابا،  وأربعني  رّتبه عىل سبعة  أّنه  ذكر  فإّنه  مؤّلفه،  يتّمه  مل  قلت: 

عنده. وتوّقف  واألربعني 
4( ابن خّلكان أحمد بن محّمد بن أيب بكر الربميّك األربيّل أبو العباس شمس الّدين )ت 681ه(، 

1994م،  بريوت،  صادر،  دار  ط1،  عّباس،  إحسان  تحقيق  الزّمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
ه/155 - 156. وعنه نقلها الّصفدي، الوايف بالوفيات، 102/1 والحنبيّل، شذرات الّذهب يف أخبار 

من ذهب، 211/4.
5( يف ب وج: أو كانت قد مضت مّدة.

6( يف ج: وحدث توبته.

7( يف ج: اشتهر.

َوالنَِّقرِي  َواْلَحْنَتِم  بَّاِء  َوالدُّ ِت  اْلُمزَفَّ االِْنِتَباِذ يف  َعْن  النَّْهِى  الّصحيح، كتاب األرشبة، باب  8( مسلم، 

َوَبَياِن أَنَُّه َمْنُسوٌخ َوأَنَُّه اْلَيْوَم َحاَلٌل َما لَْم َيرِصْ ُمْسِكرًا. رقم)5327(، ابن حّبان، الّصحيح، كتاب 
َء  ْ َا َكاَن َذلَِك َخاَل الشَّ ُروِف إِنَّ َْب يِف الظُّ األرشبة، باب ِذْكُر اْلَبَياِن ِبأَنَّ إَِباَحَة اْلُمْصَطَفى ملسو هيلع هللا ىلص الرشُّ
الحديث فيام وقفت عليه من روايات: غري أن ال  َكِثريُُه، رقم)5390(. ولفظ آخر  ُيْسِكُر  الَِّذي 

ُمْسِكرًا. ُبوا  َترْشَ
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وأّما قوله: إّن الرّضب باألوتار شعار أهل الرّشب، إن أريد االختصاص هبم، 
يشء  كّل  وليس  سواء،  فيه  وغريهم  فهم  يتعاطونه،  أهّنم  أريد)1(  وإن  فممنوع، 
يفعله الفّساق حيرم فعله عىل غريهم، ولو كان هذا معتربا لكان الرّضب بالّدفوف 
والّشّبابة حراما، وهو ال يقول به، ولكان أيضا حيرم اّتاذ الّظروف املستعملة غالبا 
لو  حّتى  لذلك،  آالت  فإهنا  املزّوقة)3(،  واألقداح  والقناين،  كالفتائل)2(،  اخلمر،  يف 
منع)4( أو عدم اخلمر لنقص)5( ثمنها وبخست قيمتها، ولكان أيضا حيرم بقاء شجر 
العنب فإّنه أصل ذلك، وكذلك الّرياحني فإّن أكثر استعاملا)6( للرّشاب، وال تكاد 
تفارق الفاكهة جمالس الرّشب)7(، وكثريا ما تعرى املجالس عن األوتار، وال تلو 
اب ينتظرون وروده، ويتأمّلون إذا جاء يف  ّ من الّرياحني، خصوصا الورد، فإّن الرشُّ

الّصوم كام قال بعضهم متأمّلا لذلك: 
]من الّطويل[

وما عّذب اهلل العصاة بمثل ما *** أوائل َوْرٍد يف أواخر شعبان

أّن هذه العلل  حَيُْرم)9( يشٌء من ذلك، علمنا  ويرخص غاية الّرخص)8(، فلاّم مل 
غري معتربة، والّشارع مل يعترب اجلنس البعيد، فإذا مل يثبت حتريم من الرّشع، ومل يكن 
األشياء  القياس حتليل هذه  يقول  والغزايل  به ضعيف، كيف  فاألخذ  ما ذكر،  غري 
من  مجاعٌة  وَسِمَع  الّتحليل،  القياس  وكان)11(  خرب  يصّح  مل  فإذا  األخبار)10(،  لوال 
الّسلف، فال كتاَب وال إمجاَع)12(، فاإلباحة هي املّتجهة، والّظاهرية مسرتحيون من 
اجلواب عىل األقيسة واملناسبات التي أبدوها، ويبعد كّل البعد أن يرد فيها حتريم، 

1( يف أ: وإذا أريد.

2( كذا يف أ: ويف ب وج: الغرابل.

3( يف ب وج: املزروقة.

4( يف ب وج: امتنع.

5( يف ب: لنقض.

6( يف ب: فإّن استعاملها 

7( يف أ: الرّشاب.

8( كذا يف أ ويف ب: فتّخص غاية الّتّخص. وحذفها مرتىض الّزبيدي من اتحاف الّسادة املّتقني، 

.472/6
9( يف أ: فلام يحرم.

10( إحياء علوم الّدين، 273/2.

11( يف ب: فكان. ويف ج: مل يصّح الخرب فكان.

12( يف ب وج: فال إجامع وال كتاب.
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ويسمع عبد اهلل بن جعفر ويستكثر منه، وغريه من الّصحابة، ومل ينكره عليهم أحد 
من الّصحابة، مع اشتهار ذلك عنهم وظهوره.

األستاذ  حكاه  ما  وعىل  الكفاية)1(  فيه  ما  الغناء  يف  اإلمجاع  فصل  يف  قّدمنا  وقد 
أبو منصور، واحلافظ املقديس عن أهل املدينة فهو حّجة عىل املالكّية فإهّنم يقّدمون 
عن  قّدمنا  وقد  أقوى،  كان  خرٌب  يصّح  مل  فإذا  اآلحاد،  خرب  عىل  املدينة  أهل  عمل 
الّسنن حّتى  بالعود، واإلفتاء بتحليله، وكان مّطلعا عىل  إبراهيم بن سعد الرّضب 
قال البخاري عنه: »إّنه كان حيفظ سبعة عرش ألف حديث يف األحكام خاّصة عن 

حمّمد بن إسحاق«)2(. كام قّدمنا حكايته.

 وقد تتّبع مجاعة من احلّفاظ كابن حزم، وابن طاهر، وغريمها هذه املسألة، واّدعوا 
أّنه مل يصّح يف املنع حديث، وقد حلف ابن ]حزم[ )3( أّنه لو وَجَد حديًثا مل يرتّدد يف 
الّتحريم،  عىل  ]دليل[)5(  ورود  ينفون  الفقهاء  من  املحّققون  يزل  ومل  به)4(.  األخذ 
ويستشكلون القول به، ويطالبون بالّدليل، ومل ُينَْقل عن الّشافعي نّص بالّتحريم فيام 

رأيُت، واألخذ بالّدليل أوىل من األخذ باملناسبة والّتعليل.
فهذا متام الكالم عىل العود.

1( يف أ: مع ما فيه الكفاية.

2( تهذيب الكامل، 92/2.

3( ما بني عاقفتني سقط من ج.

4( املحىّل، 565/7 قال ابن حزم: »َوَواللَِّه لَْو ُأْسِنَد َجِميُعُه أَْو َواِحٌد ِمْنُه َفأَْكرَثَ ِمْن َطِريِق الثَِّقاِت 

ْدَنا يِف اأْلَْخِذ ِبِه«. إىَل رَُسوِل اللَِّه - ملسو هيلع هللا ىلص- لاََم َترَدَّ
5( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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واجلفانة)4(،  ]واجلرانة[)3(  واجلنك)2(،  كالّرباب)1(،  األوتار  سائر  وأّما 
والّسنطري)5(، والقانون)6(، والكمنجة، وغري ذلك، فابن طاهر وغريه من الّظاهرية 
بقّية األوتار،  بتحريم  قائلون  العود،  بتحريم  رّصحوا بجواز اجلميع)7(، والقائلون 
أّنه ]كان[)8(  الّشافعّية  املاوردّي عن بعض  إاّل ما حكاه  أر من خالف يف ذلك  ومل 
خيّص العود من بني األوتار باإلباحة، ألّنه مرّكب عىل حركات نفسانّية كام قّدمنا)9(، 
وال يّتجه ما قاله فإّن العلل التي عّللوا هبا حتريم العود، تري يف اجلميع، بل هو أكثر 
بأّنه مرّكب عىل حركات كام ذكر، وال خيفى أدّلة  اآلالت طربا، ويمنع اختصاصه 

القائلني بالّتحريم وغريه.
واجلواب عنها بام قّدمناه يف العود.

وقد اّدعى مجاعة من احلنابلة أّن أمحد رمحه اهلل نّص عىل غري جفانة)10( وجنك، 

1( الّرباب أو الّربابة آلة وترّية ذات قوس، عربّية قدمية الّشهرة أنواعها كثرية يف البالد العربّية، 

منها الّرباب املرصّي، وهي ذات صندوق نصف بيضاوّي الّشكل مغّطى بغشاء رقيق من الجلد 
لتكون نغمها أكرث مجانسة لألصوات البرشّية. ويشّد عليها وتران غالبا يجّر عليهام بالقوس.

 ،)Harp/2( الجنك: معرّب عن الفارسّية، وهو آلة وترّية من جنس املعازف يسّمى أيضا ) الهارب

تغمز أوتارها باألنامل، وهي ذات صوت يستخدم يف العزف االنفرادي أو مع الفرق املوسيقّية، 
وقد انترش استعامل هذه اآللة يف العصور اإلسالمّية يف أقطار العامل اإلسالمي من األندلس غربا 
إىل إيران وأواسط آسيا رشقا، ويجعل بعضهم اسم الّصنج ) وهو من آالت اإليقاع( لغة يف اسم 
اآللة الوترّية املساّمة بالجنك. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص 74، اآلالت املوسيقّية، 132 

.133 –
3( ما بني عاقفتني من ج. والجرانة آلة وترية تعرف أيضا بالكمنجة أو الكامن. وبذلك سّميت يف 

مخطوط » غاية الرّسور واملنى الجامع لدقائق رقائق املوسيقى والغناء«.
4( يف ج: والجعانة.

الّسنطور، وهو األشهر، وهو  الّشام، ويقال:  الّشائعة يف  الّتسمية  الّنسخ، وهي  5( كذا يف سائر 

كلمة فارسّية معّربة معناها الّنرب الرّسيع، وهي آلة وترّية بشكل شبه منحرف غري قائم الّزوايا 
شبيهة بآلة القانون ولكنها تختلف عنها يف طريقة العزف إذ يعزف الّسنطور بالرّضب عىل أوتاره 
مبرضبني صغريين من الخشب، ويقوم العازف بتبديل األصوات بتحريك الحامالت التي تسند 

األوتار. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص 60 - 61، اآلالت املوسيقّية، ص74.
6( آلة وترّية، اشتهرت بتكيا ومرص، وهي تشتمل عىل ثالثة أو أربعة دواوين باعتبار ثالثة أوتار 

لكّل درجة صوتّية، تعزف بريشتني توضعان يف سّبابتي اليدين ألداء القرار والجواب يف آن واحد.
7( يف ج: بالجواز للجميع.

8( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

9( الحاوي الكبري، 192/17.

10( الجفانة: عرف الّصنج أيضا باسم )جفانة أو صفانة( وكانت تشبه ملقطا معدنّيا ذا ذراعني 

أو ثالثة أذرع تتفّرع من األطراف الخالية، حيث كان يعّلق بكّل ذراع صنج، وتسّمى يف الوقت 
الحارض ) زييل ماشه( أي )مالقط مصلصلة(. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، ص 98 - 99.
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ُيَباَح الُعود وحيّرم غريه، وهو اآللة  وأّن أصحابه أحلقومها بام نّص عليه، وبعيد أن 
الّتفرقة، وقد  تّتجه  فيها أخبار وآثار وإن كانت ضعيفة فال  التي ]ورد[)1(  الكاملة 

خّط املاوردي الفرق بني العود وغريه)2(. واهلل أعلم. 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( الحاوي، 192/17.

������� ������ ������� 01.indd   359 06/03/2019   16:12



������� ������ ������� 01.indd   360 06/03/2019   16:12



361

اإلمتاع بأحكام الّسماع

الفصل اخلامس
يف الّطبول

ونبدأ بطبل الكوبة)1(، ثّم بسائر الّطبول.
أّما طبل الكوبة -وهو طبل ضّيق الوسط، مّتسع الّطرفني، مغلوقهام بجلد - فقد 
اختلف العلامء يف الرّضب به، فاملوجود يف كتب َمْن رأيُت من الّشافعية أّنه حرام. 
وتوّقف إمام احلرمني فيه، فقال: »إن صّح حديث عملنا به -قال- والقايض)2( مل 
يتعّرض للكوبة ولو رددناه إىل مسلك املعنى، فهي يف معنى الدّف، ولست أرى فيها 
ما يقتيض الّتحريم، إالّ أّن املخنّثني)3( يعتادون الرّضب هبا، ويتوّلعون هبا، - قال- 
والذي يقتضيه الرأي أّن ما يصار)4( منه أحلاٌن مستلّذة هَتِيج اإلنساَن، وتستحّثه عىل 
الرّشب، وجمالسة أهله، فهو املحّرم، وما ليس بمستلّذ)5( وإّنام ينتحى)6( إليقاعات)7( 
املسلك  هذا  يف  والكوبة  الدّف،  معنى  يف  فجميعها  ُتلّذ،  ال  كانت  فإن  تطرب،  قد 

كالدّف، فإن صّح فيها حتريم حّرمنا، وإاّل وقفنا)8(«.)9( 
الكوبة«)10(.  وهو  الّطبل  أكره  قال:  أمحد  »إّن  احلنابلة:  من  املقنع  شارح  وقال 
والّظاهرية  بعد،  وسنذكره  الكراهة،  يف  الكوبة  يشمل  أيضا  محدان  ابن  وإطالق 

1( الكوبة: طبل دقيق أو ضّيق يف الوسط واسع الّطرفني، تغّطى النهايتان املدّورتان لللة بالجلد، 

املوسيقى  تاريخ  العازف.  من جسم  األمامي  القسم  عىل  معّلقة  وهي  باألصابع  عليها  ويقرع 
العربّية وآالتها، ص95، واآلالت املوسيقّية، ص117.

2( هو القايض حسني بن محّمد بن أحمد املروزّي صاحب الّتعليقة.

3( يف ج: املتخّنثني، ويف نهاية املطلب: امُلْفلكني. مبعنى املدمنني املرسفني، يقال: أفلك الرجل يف 

األمر إذا لّج فيه.
4( كذا يف الّنسخ، ويف نهاية املطلب: يصدر.

5( يف ب: مبسلك. ويف ج: وما ليس بهذا املسلك.

6( يف الّنهاية: تنتحب. وقال محّققها: كذا.

7( يف أ: أللفاظ.

8( يف ج: توّقفنا.

9( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 23/19.

10( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 121/8.
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أطلقوا القول بإباحة مجيع اآلالت وتندرج الكوبة فيها)1(. 
احتّج من قال بالّتحريم بالسنّة وبالقياس.

أّما السنّة فقال أبو داود يف سننه: »حّدثنا موسى بن إسامعيل، حّدثنا مّحاد، عن 
بن  اهلل  عبد  عن  َعَبَدَة،  بن  الوليد  عن  حبيب،  أيب  بن  يزيد  عن  إسحاق،  بن  حمّمد 
النّبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن اخلمر وامليس والكوبة ]والغبرياء[)3(، وقال: »كّل  أّن  عمرو)2( 

مسّكر حرام«)4(.

أبو أمحَد، حّدثنا سفياُن، عن عيلٍّ بن  بّشار، حدثنا  ابن  قال: وحّدثنا ]حمّمد[)5( 
القيس  عبِد  وْفَد  إّن  قال:  عّباس،  ابن  النّهشيّل، عن  َحْبرَتٍ  بن  قيس  َبِذيَمَة، حّدثني 
اِء، وال يف امُلزفَّت، وال يف  بَّ قالوا: يا رسول اهلل، فيم نرشب؟ قال: »ال ترشبوا يف الدُّ
النّقري، وانتبُِذوا يف األسقَية، ]قالوا: يا رسوَل اهلل، فإن اشتدَّ يف األسقية؟[)6( قال: 
فصّبوا عليه املاء، قالوا يا رسول اهلل)7(، فقال لم يف الّثالثة أو الّرابعة: »أهرقوه«، ثّم 
قال: »إّن اهلل حّرم عيّل، أو حّرم اخلمر وامليس والكوبة، قال: »وكّل مسكر حرام«)8(، 

قال سفيان: فسألت عيل بن بذيمة عن الكوبة، فقال: الّطْبل«)9(.

وقد تقّدم أحاديث الكوبة يف الّشّبابة واملزامري.

وأّما القياس فقالوا: إّنه طبل يعتاد املخنّثون رضَبه، فصار شعاًرا لم، فالرّضب 
به ]فيه[)10( تشّبه هبم، والّتشبُّه)11( بأهل الّسفه حرام، وَمْن كِرَهه يقول: إّنه لو ولعب، 

1( املحىّل، 559/7.

2( يف أ وب: عبد الله بن عمر. والّصواب عبد الله بن عمرو، قال املنذري: ووقع يف رواية اللؤلؤي: 

الحّجاج  أبو  الّدين  الرحمن جامل  بن عبد  املّزي يوسف  - وهو وهم.  بن عمر  الله  عن عبد 
املكتب  ط2،  الّدين،  رشف  الّصمد  عبد  تحقيق  األطراف،  مبعرفة  األرشاف  تحفة  )ت742ه(، 

.386/6 /1983م،  بريوت، 1403ه  اإلسالمي، 
3( ما بني عاقفتني سقط من ج.

4( الّسنن، كتاب األرشبة، باب الّنهي عن امُلسكر، رقم)3685(.

5( ما بني عاقفتني من ج.

6( ما بني عاقفتني ليس يف الّنسخ، وهي زيادة من أصل الحديث يف الّسنن.

7( يف ج زيادة: ما نفعل به. وهي ليست من ألفاظ الحديث.

8( يف أ وب: وقال: »كّل مسكر حرام«.

9( الّسنن، كتاب األرشبة، باب وفد عبد القيس، رقم)3696(. 

10( ما بني عاقفتني ليس يف ب.

11( يف ب: الّتشبيه.
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فكان مكروها كالغناء ونحوه. 

والقائلون باإلباحة احتّجوا عليه بوجهني:

َعَلْيُكْم﴾)1(، فام مل  َم  َحرَّ َما  َلُكْم  َل  النّّص، وهو قوله تعاىل: ﴿َوَقْد َفصَّ أحدمها: 
 َ َم َربِّ اَم َحرَّ ينّص عىل حتريمه كتاب وال سنّة، علمنا أّنه عىل اإلباحة، وبقوله: ﴿ُقْل إِنَّ

اْلَفَواِحَش﴾، اآلية)2(، وليس الكوبة منها، واآلية تقتيض احلرص. 

وأهل  األصوات،  كسائر  مباحا  فكان  بمطرب،  ليس  صوت  أّنه  الّثاين:  الوجه 
عن  هؤالء  وجييب  اإلباحة،  واألصل:  واإلباحة،  احلظر  مسألة  عىل  يبنونه  الّظاهر 

أدّلة املانعني بوجهني:

أحدمها: أّن تلك األحاديث مل تثبت، أّما احلديث األّول: ففي إسناده حمّمد بن 
إسحاق، وهو متكّلم فيه، ثّم فيه عنعنة من حمّمد بن إسحاق، وهو مدّلس، والوليد 
بن َعَبَدَة، قال أبو حاتم: إّنه جمهول)3(، وقال الّشيخ اإلمام احلافظ زكّي الّدين عبد 

العظيم املنذري: »واحلديث معلول«)4(.

وأّما احلديث الّثاين، ففيه عنعنة من سفيان)5(، وإذا مل يكن يف الّصحيح فال بّد من 
الّترصيح بالّسامع من الّراوي. وبقية األحاديث يقدم الكالم عليها.

 الوجه الّثاين: إّن الكوبة مل يتحّقق موضوعها يف الّلغة، قال الّزخمرشي يف الفائق: 
»الكوبة: النّرد، وقيل الّطبل«)6(. وقال ابن فارس يف املجمل: »الكوبة: الّطبل -عىل 

1( سورة األنعام، 119.

2( سورة األعراف، 33.

3( الجرح والّتعديل، 11/9. وورد فيه : الوليد بن عبيدة موىل عمرو بن العاص، وساّمه الذهبّي 

يف امليزان، 341/4 الوليد بن عبدة موىل عمرو بن العاص. قال ابن حجر يف الّتهذيب، 141/11: 
وقال الدارقطني: اختلف عىل يزيد بن أيب حبيب يف اسمه فقيل عمرو بن الوليد وقيل الوليد بن 

عبدة. وانظر: إكامل تهذيب الّتهذيب، 242/12.
4( مل أر من نسبه إىل املنذري، وهو من كالم ابن يونس يف تاريخه، 502/1، وإليه نسبه غري واحد. 

انظر مثال: ابن مأكوال، اإلكامل، 29/6، واملّزي، تهذيب الكامل، 45/31، وابن نارص الّدين، توضيح 
املشتبه، 106/6. 

5( هو سفيان بن سعيد الّثوري اإلمام املشهور الفقيه العابد الحافظ الكبري، وصفه الّنسايئ وغريه 

بالّتدليس، وقال البخاري: »ما أقّل تدليسه«. ابن حجر العسقالين، تعريف أهل الّتقديس مبراتب 
املوصوفني بالّتدليس )طبقات املدّلسني(، تحقيق عاصم بن عبد الله القريويت، ط1، مكتبة املنار، 

عامن، 1403ه/1983م، ص7.
6( الفائق يف غريب الحديث، 214/2.
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ما قيل-، ويقال النّرد)1(. ]وحكى البيهقي عن أيب عبيدة أّن الكوبة: النّرد بلغة أهل 
اليمن)2(. وقال ابن األعرايب: »الكوبة: النّرد[)3( ويقال: الّطبل[)4( ويقال: الرببط، 

وهذا أظهر)5(. وقال اخلّطايب: غلط من قال: الكوبُة الّطْبُل بل هي النّْرُد)6(.

فلاّم اختلف أهل الّلغة فيها)7(، سقط االحتجاج بتلك األحاديث.

يكن يف بعض  فإن  املخنّثني،  أهّنا شعار  نسّلم  فإّنا ال  القياس  اجلواب عن  وأّما 
األقاليم فيختّص به، وال نسّلم أّن كّل يشء يفعله املخنّثون حرام، ولو كان كذلك 
يعتادونه، وأكثرهم  املخنّثني  فإّن  الّثياب حرفة،  ]اّتاذ[)8( غسل  الّرجال  حلّرم عىل 
غّسالون. وإّنام يمتنع)9( الّتشّبه هبم يف األفعال املخصوصة هبم إن سّلم أيضا، وإالّ 

فالّظاهرية ال يمنعون إاّل حيث ورد النّّص باملنع. 

 وأّما اجلواب عن الكراهة، فقد تقّدم مرارا أّنه ليس كّل لو ولعب مكروها، وما 
احلياة الّدنيا إاّل لو ولعب، والقياس عىل الغناء عىل تقدير تسليمه ال يستقيم، فإّن 
الغناء مطرب، وليس يف الكوبة إطراب، وقد قّدمنا كالم إمام احلرمني، وما قاله هو 

الّظاهر. فهذا الكالم يف الكوبة.

1( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسني )ت 395هـ(، مجمل الّلغة، 

تحقيق زهري عبد املحسن، ط2، مؤسسة الرّسالة، بريوت، 1406ه/1986م، ص773.
2( الّسنن الكربى، 376/10.

3( ما بني عاقفتني سقط من ب.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( الّنهاية يف غريب الحديث، 381/4، ولسان العرب، 348/13 مادة )قنن(. وفيه: قال األزهري: 

وهذا هو الّصحيح.
6( معامل الّسنن، 267/4.

: هو معروف، يشٌء ُيْلَعب به!  . وقال الصاغاينُّ ُْد(، أَهمله الجوهريُّ 7( قال مرتىض الّزبيدي: »)الرنَّ

ُْد اسٌم أَعجميٌّ ُمَعرَّب، وِشري مبعنى ُحْلو،  قال ابُن ُدَرْيد : فاريس، ) ُمَعرٌَّب (... وقال ابُن األَثري: الرنَّ
قْلت: وهاكذا نقَله ابُن َمْنُظوٍر وَشْيُخنا، وقوله: ِشري مبعنى ُحْلٍو َوَهُم، بل ِشري هو األََسد ... وأَما 
الذي َمعناه الُحْلُو فإِنا هو رِشين، كام هو َمْعُروٌف ِعْنَدهم، وقد َذَكر امُلؤرِّخون يف َسبِب َتْسِمَيِته 
أَرَْد شرَي ُوُجوهاً، منها أَّنه لِشجاعِته. تاج العروس، 219/9 مادة )نرد(. ويف ذّم املالهي البن أيب 
ْد( لعبة َذات  الّدنيا، ص75: عن الحسن: »الرّند ميرِس الَعَجم«. ويف املعجم الوسيط، 912/2: )الرنَّ
ِبِه الفص  َيأيِْت  َما  اْلِحَجارَة عىل حسب  ِفيَها  صندوق وحجارة وفصني تعتمد عىل اْلَحظ وتنقل 
ة بـ)الطاولة( ُيَقال لعب بالرند. انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )الزهر( وتعرف ِعْند اْلَعامَّ
)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محّمد النجار(، املعجم الوسيط، ط 4، 

مكتبة الرّشوق الّدولّية، مرص، 1425ه/2004م، 912/2. 
8( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

9( يف ب وج: مينع.
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والبسيط  اإلحياء  يف  الغزايّل  قال  فيها،  خالف  فللعلامء  الّطبول  سائر  وأّما 
الّرافعي)2(، وهو مذهب أهل  الّطبول غري الكوبة)1(، وتابعه  يباح سائر  والوسيط: 

الّظاهر، وابن طاهر. 

حسني  القايض  قال  احلرب،  طبل  غري  كّلها  الّطبول  حتريم  إىل  طائفة  وذهبت 
الّطبول فإن كان طبل لو فال جيوز، وإن كان طبل  الّشافعي يف تعليقه: أّما رضب 

حرب فيجوز رضبه وال يكره.

الّطبَل،  املحّرم  من  وجعل  ومباح،  ومكروه  حمّرم  إىل  اآلالت  قسم  واملاوردي 
طبل  استثنى  منهاجه  يف  احلليمّي  وكذلك  احلرب)3(،  طبل  املباح  ومن  وأطلق، 
احلرب والعيد، وأطلق حتريم سائر الّطبول، ولكنّه خّص ما استثناه يف العيد للّرجال 

خاّصة)4(.

احلرب)6(،  طبل  أيضا  استثنيا)5(  احلنابلة  من  اجلوزي  وابن  املالكّي  والقرطبّي 
وقال اخلوارزمي الّشافعي يف الكايف: حيرم طبل الّلهو.

وأطلقت طائفة القول بتحريم الّطبول ومل تستثن، ومنهم العمراين من الّشافعية 
عن  االستقصاء  صاحب  وحكاه  الّذخرية،  صاحب  والّشهرزوري)7(  والبغوى 
وقال  له،  الّتنبيه  كتاب  يف  عرصون  أيب  ابن  أيضا  القول  وأطلق  حامد،  أيب  الّشيخ 
الّلفظة  »وهذه  قال:  الّطبل«،  »أكره  أمحد:  قال  احلنابلة:  من  الّسامري  اهلل  عبد  أبو 

يستعملها يف الّتحريم كثريا«)8(. 

وقال القايض عبد الوّهاب املالكي يف كتاب املعونة: »ال جيوز تعّمد حضور الّلهو 

1( الوسيط يف املذهب، 350/7، وإحياء علوم الّدين، 272/2.

2( العزيز رشح الوجيز، 16/13.

3( الحاوي، 192/17.

4( املنهاج يف شعب اإلميان، 19/3.

5( يف ب وج: استثنى.

6( كشف القناع، ص82. قال: »... ويجري )الّدّف( مجرى الّطبل الذي يرضب به عند جهاد العدّو«.

7( يف ج: الّسهروردّي.

8( الّسامري، املستوعب، 639/2.
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والّلعب وال يشء من املالهي)1( املطربة كالّطبل والّزمر)2(، -واستثنى ما سنذكره- 
وما يف معناه«)3(. 

وقال أبو الوليد ابن رشد يف املقّدمات: »ال جيوز تعّمد حضور يشء من الّلهو 
وال من آالت املالهي«)4(، واستثنى ما سنذكره بعد. وذهب بعضهم إىل أّن الطبل 
مكروه إذا مل يكن طبل حرب، هذا ما أورده نجم الّدين ابن محدان احلنبيّل يف كتابه 

الّرعاية)5( الكربى، وأحلق به هو الرّضب يف حاجة مندوبة)6(.

الوهاب)7(،  عبد  القايض  منهم  العرس،  يف  الَكرُب  املالكّية  من  مجاعة  واستثنى 
وحكاه حييى بن مزين يف رشح املوطأ عن ابن القاسم. وابن رشد قال يف املقّدمات 
ويف الَكرُب واملزهر ثالثة أقوال:] إّما[)8( إباحتهام، أو كراهتهام، وإباحة الَكرُب وكراهة 
املزهر، وحكى خالفا يف اختصاص ذلك بالنّساء أو يعّم الّرجال والنّساء، وحكى 
خالفا آخر يف أّنه من املباح املستوي، أو الذي َتْرُكه أوىل، أو الذي فعله أوىل، - قال: 

وهذا الّثالث مذهبه يف املدّونة)9(.

وليس يف ذلك نّص من كتاب وال سنّة، وال خيفى توجيه كّل قول ممّا قّدمناه مرارا.

حكى  َمْن  الّلغة  أهل  من  أر  ومل  العود،  املِْزَهَر:  أّن  الّلغة  يف  املعروف  تنبيه: 
املرّبع املغلوق،  الّدّف  به  إّنام يعنون  الفقهاء خمالفة لذلك، فإهّنم  خالفه)10(، وُكُتُب 
ولعّله  الكبري،  الّطبل  والكرب:  املوطإ،  رشح  يف  املالكي  مزين  بن  حييى  به  ورّصح 

الّطبلخانه)11(. واهلل أعلم.

1( كذا يف املعونة، ويف الّنسخ: املالعب.

2( كذا يف املعونة، ويف الّنسخ: املزهر.

3( املعونة، 2/-595 596.

4( املقّدمات املمّهدات، 462/3.

5( يف أ: الّذخائر.

6( يف ج: وألحق به كّل ما يرضب يف حاجة مندوبة.

7( املعونة، 596/2.

8( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

9( املقّدمات املمّهدات، 462/3. وليس فيه قوله: وهذا الّثالث مذهبه يف املدّونة.

)ونج(،  مادة  األعظم، 561/7  )زهر(، واملحكم واملحيط  مادة  الّلغة، 31/3  10( معجم مقاييس 

مادة )هزر(.  الّلغة، 90/6  )ونج(، وتهذيب  مادة  العرب، 401/2  ولسان 
الّنقر  آلة  وهي   – العربّية  طبل  من:  مرّكبة  كلمة  الّطبلخانه،  أو  وهي  الّطبلخاناه،  أ:  يف   )11

املوسيقّية-، وخانه، الفارسّية مبعنى بيت. وأمري الّطبلخاناه لقب أطلق بادئ األمر عىل املسؤول 
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الفصل الّسادس)1(
يف الكالم على الّصّفاقتني

الّشيخ  الّتحريم وهو اختيار  العلامء يف الرّضب هبام، فذهبت طائفة إىل  اختلف 
املالكّية  وإطالق  الّرافعّي)3(،  عليه  وجرى  الغزايّل،  به  وجزم  اجلويني،  حمّمد)2(  أيب 
الّدم احلموّي يف رشح  حتريم اآلالت كّلها غري ما استثنوه يشمله، وحكى ابن أيب 
أباح  من  وقياس  اجلواز)4(،  إىل  ومال  احلرمني  إمام  وتوّقف  فيه،  خالفا  الوسيط 
مضافا،  وال  منفردا  ال  ُيْطِرب  ممّا  هو  ليس  إذ  باألوىل)5(  إباحته  بالقضيب  الرّضب 
وأهل الّظاهر يبيحون مجيع اآلالت، فيندرج فيها، ومقتىض ما قاله بعض الّشافعّية 
به مكروه،  فالرّضب  بانفراده  يطرب  ما ال   )6( كّل  قالوا:  فإهّنم  كراهته،  واحلنابلة، 
توجيه  خيفى  وال  به،  الرّضب  يعتادون  املخنّثني  أّن  عىل  فيه  اعتمدوا  واملحّرمون 
يف  أسلفناه)7(  ممّا  تظهر  التي  هي  واإلباحة  املبيحني،  جهة  من  واألجوبة  األقوال 

الفصول الّسابقة.

عن الفرقة املوسيقّية واألدوات املتعّلقة بها، كاألبواق والّصنوج والقرون التي كانت تقوم بدّق 
الّنوبة يف ساعات معّينة من الّليل والّنهار عىل باب الّسلطان منذ بداية العرص األيويّب. لكّن هذا 
الّلقب تغرّي معناه وتطّور فيام بعد ليصبح بحّد ذاته مرتبة عسكرّية من مراتب الجيش يف العرص 
اململويك، تشكل من حملتها هذه الوظيفة ليصبح شاغلها مع بداية العرص العثاميّن كأحد الّناس. 
مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم املصطلحات واأللقاب التاريخّية، ط1، مؤّسسة الرّسالة، 

بريوت، 1416ه/1996م، ص45
1( يف ج: الفصل الّسابع وهو سهو.

2( يف أ: أيب حامد.

3( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 23/19. والوسيط يف املذهب، 350/7. والعزيز رشح الوجيز، 

»والرّضُب  قال:  ظاهر،  تصحيف  أصابها  الّلفظة  ولكّن  الجويني،  محّمد  أيب  عن  نقله   ،16/13
ٍد وغريه، ألنه من عادة املخنَّثني«. ويف الّنجم الوّهاج  بالصفافرِي حراٌم كذلك ذكره الشيخ أبو محمَّ
يف رشح املنهاج، 302/10 قال: »قال الرافعي بعد ذلك: إّن الرّضب بالّصفاقتني حرام، ذكره الّشيخ 

أبو محّمد وغريه، وتوّقف اإلمام فيه، وهذا هو الّصنج العريب«.
اَقَتنْي كان يحرمه )أي أبو محّمد(، وهو  فَّ 4( نهاية املطلب، 23/19 وعبارته هي:« والرضب بالصَّ

، فإّنه مل يرد فيه خرب، إن فرض ورود أخبار يف الكوبة«. ماّم يعتاده املخّنثون، وفيه نظر عندي بنّيٌ
5( يف ج: بل أوىل.

6( يف أ: إّن كّل.

7( يف ج: ماّم يستثناه.
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الفصل الّسابع
يف الّصنوج)8(

وللعلامء فيها خالف، فذهبت طائفة إىل الّتحريم، وبه قال من الّشافعية القايض 
قطع  وبه  عيل،  أيب  الّشيخ  عن  الّدم  أيب  ابن  وحكاه  البغوي)9(،  وصاحبه  حسني، 

الغزايّل والّرافعّي)10(.

وإطالقات املالكّية وغريهم ممّن يرى حتريم مجيع اآلالت يشمله.

وقال املاوردي: إّنه مكروه مع الغناء، وال يكره إذا انفرد)11(.

والّظاهرية يبيحون مجيع اآلالت، وقياس قول من يبيح القضيب)12( من الّشافعّية 
واحلنابلة إباحة الّصنوج، ومل يثبت نّص يف املنع، وال تفى الّتوجيهات. 

8( الّصنوج: جمع )صنج(، وهو من آالت اإليقاع، وله عّدة أشكال أشهرها الّصنج املثّلث ثّم الّصنج 

الّنحايّس املستدير، وهو من صفائح نحاسّية رقيقة يقرع بأحدهام فوق اآلخر، وكالهام يستعمالن 
اآلن يف الكنائس، كتاب املوسيقى الكبري، ص77 هامش77. وهذه اآللة كان لها مكان ثابت بني 
يستخدمون  العرب  وكان  مختلفة،  وأحجام  بأشكال  الغابرة، وهي  األزمنة  اإليقاعّية يف  اآلالت 
الّصنوج يف الحرب، ويطلق عىل القارع بها )صّناجة الجيش(. تاريخ املوسيقى العربّية وآالتها، 

ص-98 99.
9( يف ج: وصاحب البغوّي.

10( إحياء علوم الّدين، 272/2، والعزيز رشح الوجيز، 15/13.

ا اْلَمْكُروُه: َفاَم زَاَد ِبِه اْلِغَناُء َطَرًبا، َولَْم َيُكْن ِباْنِفرَاِدِه ُمْطِرًبا.  11( الحاوي الكبري، 192/17، قال: »َوأَمَّ

َكاْلُفَسِح، َواْلَقِضيِب. َفُيْكرَُه َمَع اْلِغَناِء لِِزَياَدِة إِْطرَاِبِه. َواَل ُيْكرَُه إَِذا اْنَفرََد لَِعَدِم إِْطرَاِبِه«. فالّظاهر 
أّن الّلفظة صّحفت من الّصنج إىل الُفَسح، وكتب الفقه تتحّدث عن آلة الّصنج وال ذكر فيها آللة 

باسم الفسح. 
12( يف ج: القصب.
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الفصل الّثامن
يف ضرب القضيب)1(

الّتغبري، أحدثه  بالعراق شيئا يسّمى  الّشافعي: »خّلفت  الّتغبري)2(، قال  ويسّمى 
أّنه إّنام  الّزنادقة ليشغلوا)3( به عن القرآن والّذكر«)4(، إاّل أّن كالم الّشافعّي يقتيض 
كرهه من جهة أخرى، فقد ذكر احلافظ املنذري يف الفوائد الّسفرّية)5(: أّن الّشافعّية 

قالوا)6(: إّن الكراهة من حيث قوله: قالت الفالسفة)7(، وهو كذب !

البغوي  منهم  إىل حتريمه،  فذهبت طائفة  القضيب،  وللعلامء خالف يف رضب 
وأبو بكر بن املظّفر الّشافعّيان، وحكاه أبو عبد اهلل الّسامري وابن محدان عن بعض 
احلنابلة)8(، وإطالقات املالكّية تشمله)9(، ويف فتاوى الّشهيد من احلنفّية أّنه حرام، 
من  ومجاعة  الّشافعّية،  من  العراقّيون  أورده  ما  وهذا  كراهته،  إىل  طائفة  وذهبت 
اخلراسانّيني، واختاره من احلنابلة الّسامرّي)10(، وقال ابن محدان أيضا: حكمه حكم 

الغناء إن كره، كره، وإن حّرم، حّرم.

1( يف ب وج: القصب.

الّدنيا،  وهي  الحارضة  يف  ويزّهد  اآلخرة،  وهي  بالغابرة  يذّكر  الغناء  من  هو: رضب  الّتغبري   )2

واملغرّبة قوم يغرّبون بذكر الّله تعاىل بدعاء وترّضع، فيهّللون ويرّددون الّصوت بالقراءة وغريها، 
وقد أطلق عليهم هذا االسم لتزهيدهم الّناس يف هذه الّدنيا الفانية وترغيبهم يف الباقية وهي 

اآلخرة، وهو من »غرّب« اّلذي يستعمل للباقي كام يستعمل للاميض.
3( يف أ : ليشتغلوا به.

4( املقديس محّمد بن عبد الواحد ضياء الّدين أبو عبد الله )ت 643هـ(، اّتباع الّسنن واجتناب 

البدع، تحقيق محّمد بدر الّدين القهوجي ومحّمد األرناؤوط، ط1، دار ابن كثري، بريوت، 1407هـ 
/1987م، ص -28 29.

5( ذكره البغوي يف فقه اإلمام الّشافعي، 7/1، وابن خّلكان يف وفيات األعيان، 136/2،

6( يف ب: أّن الّشافعي قال.

7( يف ب: قالت العالئية. ويف إتحاف الّسادة املّتقني: قالت الفالنية.

8( املستوعب، 638/2.

9( انظر: ابن الحاجب، املدخل، 100/3.

10( املستوعب، 638/2 قال: القضيب مكروه غري محرّم، ألّنه ليس مبطرب يف نفسه، وإّنا يطرب 

مبا يتبعه وهو القول.
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احلليمي،  إيراد  واقتضاه  الغزايّل)1(،  أجاب  وبه  إباحته،  إىل  طائفة  وذهبت 
والفورايّن، وإليه ذهب ابن طاهر)2(، وإطالق الّظاهرية يشمله، ويف البدائع من كتب 
احلنفية أّن الرّضب بالقضيب والدّف ال بأس به بخالف العود)3(، وذهبت طائفة إىل 
الّتفصيل فيه، فقالوا: إن كان مع الغناء، فهو مكروه، وإن كان منفردا، فهو مباح. 
وهذا ما أورده صاحب احلاوي وابن درباس من الّشافعّية)4(، وحكاه الّشيخ شمس 

الّدين احلنبيل يف رشح املقنع ومل حيك غريه)5(.

ومل يثبت نّص يف ذلك، وال خيفى توجيه كّل قول قّدمناه، ويف الفوائد الّسفرّية 
ما  أدري  ما  فقال:  الّتغبري!  أكره  الّشافعي،  للّربيع: »قول  قيل  أّنه  املنذري  للحافظ 

هذا؟ كان الّشافعي يسمع مثل هذا فال ينكره«.

1( إحياء علوم الّدين، 272/2.

2( كتاب الّسامع، ص63.

ا الَِّذي َيرْضُِب َشْيًئا ِمْن اْلَماَلِهي َفإِنَُّه ُيْنَظُر  3( بدائع الّصنائع يف ترتيب الرّشائع، 20/9، قال: »َوأَمَّ

فِّ َوَنْحِوِه اَل َبأَْس ِبِه، َواَل َتْسُقُط َعَدالَُتُه، َوإِْن َكاَن ُمْسَتْشَنًعا  إْن لَْم َيُكْن ُمْسَتْشَنًعا َكاْلَقَصِب َوالدُّ
ِبَوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه«. قال محّققه: القصب: أنبوبة  أِلَنَُّه اَل َيِحلُّ  َكاْلُعوِد َوَنْحِوِه َسَقَطْت َعَدالَُتُه، 

مقّسمة إىل كعوب ينفخ فيها. قلت: الّظاهر أّنها مصّحفة من القضيب. 
4( الحاوي الكبري، 192/17.

5( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 50/12.
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الفصل الّتاسع
يف الّتصفيق)1(

ويسّمى املرجل، وهو أن يرضب بإحدى كّفيه عىل األخرى، عىل ترتيب خاّص 
خيتلف باختالف الرّضوب، فبني كّل رضبة ورضبة زمن، يبعد تارة، ويقرب أخرى، 

باعتبار الرّضب.

والرّضوب أربعة: األصيل، واملخّمس، والرّتكي، والفاختة، ويتفّرع من األربعة 
أر  ومل  املوسيقى،  كتب  يف  مذكورة  وهي  ثامنية،  األصول  جيعل  من  ومنهم  فروع، 
من تعّرض حلكمه من الفقهاء إاّل الّشايّش يف احللية، وابن درباس يف االستقصاء، 

واحلليمي يف منهاجه.

فأّما الّشايش وابن درباس فجعال حكمه حكم القضيب)2( مع الغناء، ومنفردا. 
ال  فإّنه  أفقه،  واألّول  النّساء«)3(.  خيّص  ممّا  فإّنه  للّرجال  يكره  »إّنه  احلليمي:  وقال 
ُيْطرب بانفراده)4(، ولكنّه يزيد الغناء طربا، وقياس قول الّظاهرية وغريهم اإلباحة، 

وهو املّتجه.

1( يف ج: الّتصفيق.

2( يف ج : القصب.

3( املنهاج يف شعب اإلميان، 17/3.

4( يف ج: فإّنه ال يرضب بانفراده.
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الفصل العاشر
يف الغناء باآلالت

مذهب  عن  املعلم  كتابه  يف  املازرّي  حكاه  بالّتحريم،  القول  مجاعة  أطلق  وقد 
مالك)1(، وحكاه ابن محدان عن مذهب أمحد، وهو مشهور عن مذهب أيب حنيفة، 

وهو ما أورده احلليمي يف منهاجه)2(.

القّفال عن مالك، وقد ذكرنا يف ترمجة  الّظاهر إىل اجلواز، وحكاه  وذهب أهل 
إبراهيم بن سعد ما يؤّيد نقل القّفال، واملالكّيون)3( ال يسّلمون ذلك، ]وقد قّدمنا 
يف فصل العود كالم ابن العريب املالكّي، وأّنه إذا اّتصل بالغناء عود ونقر طنبور فال 

يؤّثر يف الّتحريم)4([)5(.

وأّما مذهب الّشافعّي، فالذي يقتضيه إيراد مجاهري املصنّفني، أّن اآلالت املباحة 
جيوز الغناء هبا، قال املاوردّي ]يف احلاوي[ )6( يف كتاب الّسلم: إذا أسلم يف جارية 
مغنّية فإن كان غناء مباحا كالقول املطلق جاز، وإن كان حمّرما باملالهي)7( املحّرمة 

كالعود والّطنبور والّطبل ففيه وجهان)8(.

وقال جُميَّل يف الّذخائر يف] الّسلم[ )9(: إذا أسلم يف جارية مغنّية، فإن كان غناء 
واملزمار  كالعود  حمّرمة  وبآلة  كالفحش،  حمّرما  كان  وإن  جاز،  مباحة  بآلة  مباحا 
1( املعلم بفوائد مسلم، 480/1 ولفظه: قال الشيخ - وفقه الله -: الغناء بآلة مينع، وبغري آلة 

اختلف الّناس فيه. فمنعه أبو حنيفة وكرهه الّشافعي ومالك. وحىك أصحاب الّشافعي عن مالك 
أّن مذهبه اإلِجازة من غري كراهية.

2( املنهاج، 17/3.

3( يف أ: املالكّية. 

4( عارضة األحوذي برشح صحيح الّتمذي، 249/1.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف ب: وإن كان محرّما باطال هي املحرمة كالعود. ويف ج: محرّما باطال كالعود.

8( مل أره يف كتاب الّسلم من الحاوي.

9( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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ونحومها مل جيز، وقال أيضا يف باب اخليار: إذا اشرتى جارية فوجدها مغنّية، مل يكن 
له اخليار، وليس الغناء حمّرما عىل اإلطالق، فإّنه لو سمعه ممّن حيّل له من زوج أو 
املنهي عنها: ال  البياعات  املحّرمة. وقال يف  حمَرم، مل يكن حمّرما، برشط عدم اآللة 
حيرم بيع املغنّية، والنّهي حممول عىل املغنّيات الاّلئي يّتخذن الغناء باآلالت املحّرمة، 

]واحلديث خرج خمرج الغالب فيهّن فإهّنّن يّتخذن الغناء باآلالت املحّرمة[)1(.

وقال الّشايش يف احللية يف باب الّسلم: إذا أسلم يف جارية مغنّية غناء مباحا وهو 
الغناء بآلة مباحة ... وذكر مثل كالم جُميَّل. 

وقال الغزايل يف اإلحياء: »إّن الّشافعّي مل يكن من مذهبه حتريم الغناء، وإّنام حيرم 
لعارض)2(، وحرص العوارض، وذكر منها أن يكون باألوتار، وذكر طبل الكوبة، 
وذكر منها أن يقرتن به منكر، وذكر منها أن يكون املغنّي امرأة أجنبّية، أو أمرًدا خُيَاُف 
منه الفتنة، ]وذكر العوارض التي قّدمناها يف فصل الغناء إىل آخرها)3(، ثّم بحث يف 

الغناء)4( ومفرداته، وقال إذا ثبت جواز املفردات كيف حيرم املجموع منها؟)5([.)6(

الّشافعي  مذهب  إّن  الّسامع:  يف  مؤّلفه  يف  البغدادي  منصور  أبو  األستاذ  وقال 
اجلواز بالقول واألحلان إذا سمعه الّرجل من رجل أو حَمَْرم، ومل يسمعه عىل قارعة 
الّطريق، ومل يقرتن به منكر، وساق ما قّدمناه يف فصل الغناء، وقال: إّن الّشافعي نّص 

يف بعض كتبه عىل أّن الذي حيرم من الغناء ما يغنّي به املغنّي عىل ُجْعٍل.

ورأيت يف مدخل الّسلوك ألمحد الغزايل)7(، أخي صاحب اإلحياء، - وكان من 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( إحياء علوم الّدين، 284/2

3( م،ن، 282/2.

4( يف ب: مل يجب يف الغناء.

5( م،ن، 273/2.

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

7( أحمد بن محّمد بن محّمد بن أحمد، أبو الفتوح، مجد الّدين الطويس الغزايل )000 - 520 

هـ / 000 - 1126 م(: هو أخو اإلمام أيب حامد الغزايل. درّس بالنظامّية نيابة عن أخيه ملا ترك 
التدريس زهادة فيه. أصله من طوس، ووفاته بقزوين. وشهرته بالغّزايل -كأخيه- بتشديد الزاي 
)نسبة إىل الغّزال( أو بتخفيفها )نسبة إىل َغزَالة من قرى طوس( قال صاحب اللباب: والتخفيف 
الّدين  خالف املشهور. له )الّذخرية يف علم البصرية(، و)لباب اإلحياء( اخترص فيه إحياء علوم 
األعالم،  السامع(.  يحرّم  الرّد عىل من  اإلملاع يف  و)بوارق  التوحيد(  كلمة  و)التجريد يف  ألخيه، 

.215/1
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وفضيلته  فقهه  وذكر  مّدة،  ًصِحْبُته  وقال  الّسلفي)1(،  عليه  أثنى  الّصلحاء  الفقهاء 
مّلا تكّلم عىل الّسامع بالّشبابة والدّف: َمن يقول إّن  وعبادته- قال يف كتابه املذكور 
الّسامع املأثور عن الّسلف مل يكن عىل هذا الّتأليف واجلمع والرّتصيف)2(، نقول له: 
 )4( املفردات ساغ  ثبت جواز اجلمع)3(، وإذا ساغ سامع  ثبت سامع األحاديث،  إذا 

سامع املرّكبات من تلك املفردات.

املفتاح«:  الّشافعّي)5( يف كتابه »رشح  أبو اخلري سالمة ابن مجاعة املقديّس  وقال 
فسق،  مزمارا  أو  عودا  كان  فإن  ُتْطِرُب،  بآلة  الغناء  كان  فإن  وسامعه،  املَغنّي  وأّما 

ورّدت شهادته، وإن كان بالدّف فمباح. 

الكالم-،  وساق   - مكروه،  آلة  بغري  الغناء  الّصغري:  الرّشح  يف  الّرافعي  وقال 
وذكر  اجلواز،  أظهرمها  وجهان:  الدّف  ويف  فحرام،  أوتارا  كانت  إن  وباآلالت 

الّشّبابة وصّحح اجلواز. 

بآلة، -ثّم  أو  بمجّرد صوته،  يقع  أن  إّما  اإلنسان  غناء  الكبري:  الرّشح  وقال يف 
تكّلم يف الغناء جمّردا- ثّم قال: القسم الّثاين: أن يقع ببعض آالت الغناء، ]- قال-[ )6( 
فام هو من شعار شاريب اخلمر كاألوتار)7( فهو حرام- ثّم قال- ويف الرياع وجهان 

األقرب اجلواز)8(.

َلفي أحمد بن محّمد بن سلفة )بكرس الّسني وفتح الاّلم( األصبهاين،  1( يف أ: السلف. وهو:السِّ

أهل  من  مكرث،  حافظ  م(:   1180  -  1085  / هـ   576  - الّسلفي)478  طاهر  أبو  الّدين،  صدر 
)وزير  العادل  األمري  له  وبنى  كثرية،  وأمايل  تعاليق  وكتب  الحديث،  طلب  يف  رحل  أصبهان. 
الظافر العبيدي( مدرسة يف اإلسكندرية، سنة 546 هـ فأقام إىل أن تويف فيها. له )معجم مشيخة 

.215/1 األعالم،  السفر(.  و)معجم  بغداد(  )معجم شيوخ  و  أصبهان( 
2( يف ج: الّتوصيف.

3( يف أ: الجميع. ويف ج: املنع.

4( كذا يف أ ويف ب: إذا شاغ سامع املفردات شاغ...

الغزايل يف  إليه  أشار  الّسبيك:  قال  الرّضير،  اْلَمْقِديِس  اْلَخرْي  أَُبو  بن جاَمَعة  إِْساَمِعيل  بن  َسالَمة   )5

الوسيط... وما علمت من حال هذا الّشيخ شيئا. طبقات الّشافعية الكربى، 99/7، وقال ابن قايض 
شهبة: ذكره ُسْلَطان اْلَمْقِديِس يِف خْطَبة ِكَتابه يِف التقاء الختانني، َفَقاَل: َكاَن عديم الّنظري يِف زََمنه 
اْلِحْفظ. َوذكره الكنجي يِف  ْهن، وََكرْثَة  ِبِه من ُحُضور اْلقلب، وصفاء الذِّ َتَعاىَل  ألجل َما خّصه الله 
تأريخ َبيت اْلُمَقّدس يِف َتْرَجَمة اْلَفِقيه ُسْلَطان، تويّف سنة مَثَاِننَي َوأَْرَبعاِمَئة )480 ه( نقل َعنُه اْبن 
م يِف اْلعَدد من رشح اْلَوِسيط، َوَقاَل: إِنَّه َمْجُهول. صّنف رشحا عىل اْلِمْفَتاح اِلْبِن اْلَقاص، وكتابا  أيب الدَّ
ُه اْلَوَساِئل يِف فروق اْلمَساِئل، وتصنيفا يف التقاء الختانني. طبقات الّشافعية، 245/1. يِف الفروق َسامَّ

6( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

7( يف أ: واألوتار.

8( العزيز رشح الوجيز، 13/ 13 – 15.
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وحكى ما قّدمناه يف الّدّف، وإيراده يقتيض أّن الغناء باآللة يتبع اآللة، إن كانت 
حمّرمة فهو حرام، وإن كانت مباحة فهو مباح، وإاّل كان كالمه مفلتا.

الّسامع  يف  اآلالت  قّسم  -مّلا  مؤّلفه  يف  الّشافعي   )1( ]البغدادي[  العامري  وقال 
إىل حمّرم ومكروه ومباح ومستحّب- قال: وكذلك أجرى املحّققون حكم الّسامع 

والّشّبابة والّدّف. يعني يقسم إىل تقاسيم.

مّلا   - املعارف  كتابه عوارف  الّسهروردي يف  الّدين  اإلمام شهاب  الّشيخ  وقال 
بالّشّبابة والّدّف  الّسامع- قال: والّسامع  الّسامع وتقاسيمه، وذكر تفاصيل  تكّلم يف 

وإن كان فيهام فسحة يف مذهب الّشافعّي، فاألوىل الرّتك)2(. 

الّسامع  هذا  عىل  يتكّلمون  إّنام  والّشّبابة،  والّدفوف)3(  الّسامع  يف  واملتكّلمون 
املؤّلف، فهذه النّصوص بعضها رصيح، وبعضها ظاهر قوّي يف أّن اآللة إن كانت 
فصل  يف  وبالقضيب)4(  والّدّف  بالعود  الغناء  قّدمنا  وقد  مباح.  هبا  فالغناء  مباحة، 
الغناء، ويف فصول متفّرقة، وذكرنا اخلالف)5( فيه ]اآلن[ )6(، وكان اخلالف هنا)7( يف 

اجتامع الّشّبابة والّدفوف مع الغناء. 

الفتوى  فقال يف  نقلناه،  ما  ما خيالف  الّصالح  ابن  أبو عمرو  الّشيخ  اّدعى  وقد 
اجتمعا  إذا  والّشّبابة  الدّف)8(  أّن  ليعلم  التي سئل عنها - من مجلة كالم طويل-: 
فاجتامع)9( ذلك حرام عند أئّمة املذاهب، ومل يثبت عن أحد ممّن يعتّد)10( بقوله يف 
أصحاب  بعض  عن  املنقول  واخلالف  الّسامع،  هذا  أباح  أّنه  واالختالف  اإلمجاع 
الّشافعي، إّنام نقل يف الّشّبابة منفردة، والّدّف منفردا، فمن ال حيّصل وال يتأّمل رّبام 

1( ما بني عاقفتني من ب وج.

2( عوارف املعارف، 7/2.

3( يف ب: الّدف.

4( يف ج: القصب.

5( كذا يف أ ويف ب: متفرّقة ذكرنا.

6( ليست يف ج. 

7( يف أ: هذا.

8( يف ب: الّدفوف.

ف والّشبابة والغناء إِذا اْجتمعت فاستامع َذلِك حرَام ِعْند  9( كذا يف الّنسخ، ويف الفتاوى: أَّن الدُّ

أمَِئَّة اْلمَذاهب...
10( يف ب وج: مّمن يحتّج.
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من  وهم  وذلك  املالهي،  لذه  اجلامع  الّسامع  هذا  يف  الّشافعيني  بني  خالفا  اعتقد 
الّظاهرّية  فيه من  يعتّد بخالف من خالف  قال: وهكذا ال  ثّم  إىل ذلك،  الّصائر)1( 
الّسامع حرام )2( بإمجاع  فإًذا هذا  الرّشيعة،  أدّلة االجتهاد يف أحكام  لتقارصهم عن 

أهل احلّل والعقد من املسلمني)3(. 

وهذا الذي اّدعاه الّشيخ أبو عمرو، انفرد به، ومل ُيَواَفْق عليه يف مذهب الّشافعّي، 
مائة  يقارب  ما  تتّبٍع كثرٍي، ولقد وقفُت عىل  قاله، مع  الّشافعّية  أعلم أحدا من  وال 
مسألة  ما  ومنها  الّسامع،  عىل  بالكالم  خمصوص  ماهو  منها  للّشافعّية،  مصنَّف 
الّسامع مندرجة فيه، ومل َأَر َمن قال ذلك، وال نعلم أحدا من غريهم ممّن قال بجواز 
نقل  وقّدمنا  الكفاية،  فيه  ما  كالمهم  من  قّدمنا  وقد  االجتامع،  من  يمنع  املفردات 
القّفال عن مالك أّنه يقول بجواز الغناء باملعازف، وقّدمنا يف فصل اإلمجاع اجتامع 
الغناء والّدفوف والعيدان، وحضور سعد ومالك وغريمها، والقول بإباحة املفردات 
وحتريمها عند اجتامعها خارج عن قواعد الرّشع، ومل يثبت يف ذلك يشء، بل أقول: 
إّنه مل يرد يف ذلك حديث وال أثر، ال صحيح وال ضعيف)4( ] أعني[)5( أّن اجتامع 
الّشبابة والّدّف حرام، وقد ثبت سامع الغناء والّدّف باألحاديث الّصحيحة، سمع 
النّبي ملسو هيلع هللا ىلص الغناء والّدّف مرارا، وسمع أبو بكر وعمر كام قّدمنا، فالقول بإباحة الغناء 
والّدّف وحتريمهام عند اجتامع الّشّبابة معهام سفسطة. وقوله إّن ذلك حرام بإمجاع 

أهل احلّل والعقد غري مسّلم، وقد حكينا ما تقّدم.

الّشيخ  عنها  سأله  التي  الفتوى  -يف  الّسالم  عبد  ابن  الدين  عّز  الّشيخ  وحكى 
أبو عبد اهلل ابن النّعامن- خالفا بني العلامء يف الغناء باملالهي، والّسؤال عن الّسامع 
بالّشّبابة والدّف، وأجاب عن الفتوى التي وردت عليه من املوصل يف اجتامع الّشّبابة 

1( يف املطبوع من الفتاوى: وذلك وهم ومن الّصغائر... وقد أشار املحّقق إىل اضطراب العبارة 

يف األصول التي اعتمدها يف الّتحقيق.
2( كذا يف الّنسخ، ويف املطبوع: غري مباح.

3( ابن الّصالح، الفتاوى، تحقيق موّفق عبد الله عبد القادر، ط1، مكتبة العلوم والحكم، عامل 

الكتب، بريوت، 1407ه، 500/2-501. وفتاوى ابن الّصالح، تحقيق عبد املعطي أمني قلعجي، 
املعرفة، بريوت، 1406ه/1986م، 501-500/1. دار  ط1، 

4( يف ج وب: صحيح وال ضعيف.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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يأمن  إن كان ممّن  بأّن سامع ذلك  بأمرد)1( مجيل،  تشبيب  فيه  الذي  والغناء  والّدّف 
االفتتان ]معه، ففيه اخلالف املعروف يف الّشّبابة والّدّف، وإن مل يأمن االفتتان[ )2( 

فهو حرام)3(. 

واالستفتاء هل يف اجتامع ذلك خالف بني العلامء أم ال ؟

فتواه-  يف  املالكي  اإلسكندري  املنري  بن  أمحد  الّدين  نارص  الفقيه  قال  وكذلك 
ومن خّطه نقلُت- فقال: وأّما الّسامع بالّشّبابة والّدّف ففيه خالف، فَمن سمعه ممّن 

يرى إباحته، فسامعه صحيح.

وقال الّشيخ عّز الّدين ]ابن عبد الّسالم[ )4( -أيضا- يف القواعد، - من تقسيم 
ذكره-: »ومن حترضه املعارف)5( واألحوال عند سامع امُلطِربات املختلف يف حتليلها 
كسامع الّدّف والّشّبابة، فهو إن اعتقد الّتحريم فهو ميسء بسامعه، حمسن بام حصل 
له من املعارف، وإن اعتقد حتليلها تقليدا ملن قال به)6( من العلامء، فهو تارك للورع 

باستامعه، حمسن بام حصل له«. 

املطربات  املعارف واألحوال)7( عند سامع  املرتبة اخلامسة: من حترضه  ثّم قال: 
املحّرمة عند مجهور العلامء كسامع األوتار واملزمار)8(. وساق الكالم إىل آخره...

فتأّمل كالم الّشيخ وتفرقته بني سامع الّشّبابة والّدّف، واألوتار واملزمار، فقال يف 
ذلك: »خالف)9( بني العلامء«، وقال يف هذا: »عند مجهور العلامء«، وقوله: »تقليدا 

ملن قال به من العلامء«.

1( يف ب: من أمرد.

2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( العّز ابن عبد الّسالم، كتاب الفتاوى، خّرج أحاديثه وعّلق عليه عبد الرحمن بن عبد الفّتاح، 

ط1، دار املعرفة، بريوت، 1406ه/1986م، ص84.
4( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

5( يف ب وج: ومن يحرض املعازف.

6( يف أ: بها.

7( يف ب: من يحرض املعازف واألحوال. وفيج: من املعازف واألحوال.

8( قواعد األحكام يف مصالح األنام، 215/2.

9( يف أ: خالفا.
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ُيْعَمل يف هذا  الّسامع الذي  ابن قدامة املقديّس احلنبيّل عن  املوّفق  الّشيخ  وسئل 
الّزمان بالغناء بالّشّبابة والّدّف، وُيّدَعى فيه أّنه يف حمّبة اهلل، وأّنه قربة، فقال: »فاعل 

هذا خمطئ، ساقط املروءة، كره أهل العلم هذا، وسّموه بدعة)1(.

فهذا كالم الّشيخ املوّفق، وليس فيه تغليظ، وقد رّد عليه بعض احلنابلة يف عرصه ممّن 
هو يف رتبته، ورّد الشّيخ املوّفق عليه بام ملّخصه اإلنكار ]يف[)2( كونه قربة، ونحو ذلك.

القول  مع  اجلمع)3(  بتحريم  أحد  قال  هل  املذاهب:  فضالء  من  كثريا  وسألت 
بإباحة املفردات؟ فلم يسّلم)4( أحد ذلك، بل يف فتاوى الفقيه مجال الّدين ابن رشيق 
الّدين)5(- جواب عاّم سئل عنه من  اإلمام علم  الفقيه  التي مجعها ولده  املالكّي - 
الّسامع الذي ُيعمل وفيه الّصبيان وأبناء الّدنيا)6( وخلط النّاس هل يمنعون؟ فقال: 
حمضورا،  يفعلوا  أن  إّما  أمرين:  من  خيلو  ال  وحالم  ولعب،  لو  أصحاب  هؤالء 
فيمنعون)7( منه، وإّما أن ال يكون بينهم حمّرم فهو من البدع الّشنيعة والّلهو والّلعب. 
قال: وقد قال بعض العلامء فيهم: إهّنم قوم فاهتم الّلعب يف الّصغر فاستدركوه يف 

الكرب، فيتعنّي منعهم من وجوه، أن يّتخذوا ذلك ديدنا)8(.

ومنها أّنه سئل: عن الّسامع بالّشّبابة والّدّف والقضيب هل جيوز سامع الّشعر به؟ 
فقال هو من البدع التي أحدثها أهل األهواء وَمْن َقصُدُه الّلعب. قال: وسئل مالك 

]عن ذلك[)9(، فقال: هؤالء فاهتم الّلعب يف الّصغر فاستدركوه يف الكرب.

1( ذّم ما عليه مّدعو الّتصّوف، تحقيق زهري الّشاويش، ط3، املكتب اإلسالمي، بريوت – دمشق، 

1403ه/1982م، ص 6.
2( ما بني عاقفتني من ج.

3( كذا يف أ، ويف ب وج: بالّتحريم مع القول.

4( يف أ : فال يسّلم.

5( علم الّدين قايض القضاة باإلسكندرية أبو عبد الله محّمد ابن الشيخ أيب الحسني بن عتيق 

بن الحسني بن رشيق الربعي: العامل العالمة من سادات املشايخ وفضالئهم الفهامة جمع بني 
العلم والعمل شيخ املالكية هو وأبوه وجده من بيت علم وعدالة وفضل وجاللة سمع من أبيه 
وأيب الحسن عيل بن أحمد بن خرية وأيب الحسن املقديس وابن جبري وجامعة. سمع منه جامعة 
منهم أبو العباس بن محّمد الظاهري والشهاب األربيل. مولده سنة 595 هـ وتويف سنة 680 

هـ]1281م[. شجرة الّنور، 268/1، الديباج، 322/2 - 323.
6( يف أ: وأنها الّدنيا.

7( يف أ: فيمنعوا منه. بناء عىل أّنه منصوب بأن ومتّتب عىل ما قبله.

8( يف ب: دينا.

9( ما بني عاقفتني من أ.
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والغناء  والّطار  الّشّبابة  وفيه  الّسامع  حيرض  مالكّي  عن  سئل  أّنه  أيضا  ومنها 
ُينَْقل عن مالك فيه  الّرجل إذا عيب عليه يقول: مل  والّرقص، هل جيوز؟ وأّن هذا 
»ومن  قال:  لعب«.  »إّنه  ملّخصه-:  فقال-ما  أصحاُبُه!  ]منه[)1(  َمنََع  وإّنام  يشء، 
تتّبع مذهب مالك)2( رأى فيه يف غري موضع ما يدّل عىل كراهة ذلك مجلة. وأّما يف 
الّتفصيل الذي يفعل القوم، فكان يفتي بتحريمه«. وقال الّشيخ: فإّن ]هذا هو[)3( 

الذي يفعله القوم الفّساق ويذكرون الّتشبيب باملردان والنّسوان.

فتأّمل هذه األجوبة تدها تالف قول ابن الّصالح] الذي نقله[ )4( عن املذاهب، 
ومل يزل هذا الّسامع حيرضه)5( العلامء - يف كّل عرص- والّصاحلون، وتظهر)6( عليهم 
كام  الفاسق  يد  عىل  تري  ال  والكرامة  منهم،  ذلك  ويتكّرر  والكرامات،  األحوال 
والّشافعّية  املالكّية  العلامء  من  وحرضه  وغريمها،  واملتويّل  احلرمني  إمام  به  رّصح 
وغريهم، ممّن ال حيىص يف كّل ورد وصدر إىل زماننا)7(، وممّن حرضه الّشيخ اإلمام 
عّز الّدين ابن عبد الّسالم، وسئل عنه، فقال: »مباح«. أخربين غري واحد من الّثقات 
عن مجاعة من الّثقات عنه بذلك، وأخربين أقىض القضاة ]شمس الّدين ابن القاّمح، 
عن الّشيخ العامل[ )8( أقىض القضاة فخر الّدين ابن بنت أيب سعد، عن الّشيخ اإلمام 
كّلها،  الّدين سئل عن ذلك، وعن اآلالت  عّز  الّشيخ  أّن  الّتلمسايّن،  الّدين  رشف 
فقال: »مباح«، فقال الّشيخ رشف الّدين للمرصّيني: »الّشيخ يريد أّنه مل يرد فيه دليل 

صحيح«، فقال الّشيخ: »ال، إاّل أردت)9( أّن ذلك مباح«.

وحرض الّسامع املذكور الّشيخ اإلمام تاج الّدين الفزارّي، شيخ دمشق، ومفتيها 
غري مّرة، وقال يف مصنّفه)10( الذي ساّمه »نور القبس«: »إّنه كان يف عرصه شيخ مقعد، 

فإذا غشيه احلال يف الّسامع قام منتصبا زمانا طويال كأصّح الّرجال«.
1( ما بني عاقفتني من أ.

2( يف ب: ماليّك.

3( ما بني عاقفتني من ج.

4( ما بني عاقفتني من ج.

5( يف ب: بحرضة.

6( كذا يف أ، ويف ج: والّصالحون تظهر عليهم. ويف ب: والّصالحون يظهر عليهم.

7( يف ج: فقال مباح إىل زماننا.

8( ما بني عاقفتني سقط من أ. 

9( يف ج: بىل أردت.

10( يف ب: تصنيفه.
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وحرض الّسامع الّشيخ اإلمام احلافظ الورع، قايض القضاة، تقّي الّدين ابن دقيق 
إْسنَا)1( ُعمل  مّلا حرض  أّنه  العيد القشريي، أخربين غري واحد من الفقهاء العدول، 
ألجله سامع بالّشّبابة والّدّف وكان املغنّي يغنّي، والّشيخ تقّي الّدين، والّشيخ هباء 
والفقهاء  حارضين،  كانا  العلامء-  من  وكانا   - الّشيخ  والد  تلميذ  القفطي،  الّدين 

يرقصون يف الّسامع.

وحرض أيضا سامعا بحرضة الّشيخ عيّل الكردي، وحصل للّشيخ عيّل واجلامعة 
حال وغيبة عظيمة، ثّم أفاقوا)2(، وحرضت الّصالة، فصىّل هبم بعض اجلامعة، قال)3( 
الّشيخ تقّي الّدين: فحصل يف نفيس يشء، وقلت: لو أّنه توّضأ ! فلاّم فرغنا الّصالة)4( 

قال يل الّشيخ: »ما غاب غيبة حيصل هبا نقض الوضوء«. هذا الكالم أو معناه.

اإلمام  الّشيخ  سّيدي  بن  أمحد  العّباس  أبو  الّدين  شهاب  الّثقة  الّشيخ  وأخربين 
الّشيخ تقّي  مّلا قدم  الّظاهر، قال  ابن عبد  الّدين  القدوة املحّقق كامل  العارف  العامل 
فقلت:  سامعا.  لم  أعمل  أن  منّي  الّدين  تقّي  الّشيخ  أوالد  طلب  إمخيم)5(،  الدين 
»ما  فقلت:  مانع«،  ثّم  »ما  فقال:  لوالدي،  ذلك  فذكرت  والدي«،  أستأذن  »حّتى 
أعمله إالّ أن حترضاه! )6(« فقال والدي: »أنا أحرض«، فقال تقّي الّدين: »وأنا أحرض 
بحضورك«. فعمل الّسامع بالّشّبابة والّدفوف، وطاب والدي طيبة كبرية، وحصل 
له حال عجيب! قال الّشيخ شهاب الّدين: فرأيت الّشيخ تقي الّدين وهو يتمّشى، 

ويقول أرى أّن الّسامع ملثل هؤالء قربة!

1( إسنا: بالكرس، ثم السكون، ونون وألف مقصورة: مدنية بأقىص الّصعيد، ليس وراءها إاّل أدفو 

وأسوان، ثّم بالد النوبة، وهي عىل شاطىء الّنيل من الجانب الغريب، وهي مدينة عامرة طّيبة 
كثرية النخل والبساتني والّتجارة. معجم البلدان، 189/1. وعبد املؤمن بن عبد الحق، ابن شامئل 
األمكنة  أسامء  عىل  االّطالع  مراصد  739هـ(،  )ت  الّدين  صفّي  الحنبيل،  البغدادي،  القطيعي 

والبقاع، ط1، دار الجيل، بريوت، 1412ه، 77/1.
2( يف ج: أقاموا.

3( يف أ: قال فقال الّشيخ.

4( كذا يف أ، ويف ب: فرغت الّصالة.

5( إخميم: بالكرس، ثّم السكون، وكرس امليم، وياء ساكنة، وميم أخرى: بلد قديم بصعيد مرص، 

عىل شاطىء الّنيل، ف غربّيه جبل صغري، من أصغى إليه بأذنه سمع خرير املاء، ولغطا شبيها 
بكالم اآلدميني، ال يدرى ما هو. وبإخميم عجائب كثرية منها الرباب وغريها، وهى أبنية قدمية 
عجيبة، فيها متاثيل وصور، وينسب إليها ذو النون بن إبراهيم اإلخميمّي املرصى الّزاهد. معجم 

البلدان، 123/1-124، ومراصد االّطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع، 43/1.
6( يف ج: تحرضه.

������� ������ ������� 01.indd   380 06/03/2019   16:12



381

اإلمتاع بأحكام الّسماع

الّثقة تاج الّدين، مفتي املسلمني، حمّمد بن الّشيخ  وأخربين الّشيخ اإلمام العامل 
بن  الّدين  حميي  وبني  بيني  »وقع  قال:  الّدشناوي،  أمحد  الّدين  جالل  العامل  اإلمام 
تقّي  بالّشيخ  اجتمعت  القاهرة،  حرضُت  فلاّم  الّسامع،  يف  كالم  بقوص)2(  زكري)1( 
الدين، وهو إذ ذاك قايض القضاة، فقلت له: »يا سّيدي ما تقول يف الّسامع ؟« فقال: 

»مباح«، قلت: »بالّشّبابة والدّف؟« فقال: »إّياه أعني!« 
وأخربين الّشيخ تاج الّدين أيضا، قال سمع الّشيخ - وهو بدار احلديث، بقوص، 
حني طلع إىل الّصعيد)3(- فاطمَة بنت السياسية)4( ]تغنّي)5( يف مكان، وهي كانت 
هذه  فقلت:  تغنّي؟  التي  هذه  َمن  الّدين  تاج  »يا  يل:  فقال  والّدّف،  بالّشبابة  تغنّي 
مغنّية يقال لا فاطمة بنت السياسية«[)6(، فقال يل: »وأنت تسمعها؟« فقلت: »ال !« 
فقال: »مِلَ ؟« فقلت: رشف الّدين بن عتيق قايض قوص، يقول: »إّنه حرام !« فقال: 
»إذا قال لك، فقل له مِلَ ؟« فقلت له: »يا سّيدي هذا ما َيْعِرُف مِلَ؟ وال كيف؟ ويسقط 

اإلنساَن وُيعّزره«.
وأخربين أقىض القضاة شمس الّدين حمّمد ابن القاّمح أّنه سمع الّشيخ تقّي الّدين 
القّوال غنّى  »إّنه حرض سامعا، وفيه فقري، وأّن  ابن طولون:  يقول يف درس جامع 

قصيدة ابن اخلّياط التي أّولا:

]من الّطويل[
ُخَذا ِمْن َصَبا َنْجٍد َأَماًنا لِقْلبِِه)7(

إىل أن قال:
ُلوِع عىل جوًى ***متى يدُعُه داِعي الَغراِم ُيَلّبِه)8( ْكِب َمْطِويِّ الضُّ ويف الرَّ

1( كذا يف أ، ويف ب وج: ركيز.

2( قوص: لفظة قبطّية، وهي مدينة كبرية عظيمة واسعة هى قصبة صعيد مرص، وأهلها أرباب 

ثروة واسعة، وهي محّط الّتجار القادمني من عدن وأكرثهم من هذه املدينة، وهي شديدة الحّر 
وتقع رشقّي الّنيل. معجم البلدان، 413/4، ومراصد االّطالع، 1133/3.

3( يف ب وج: طلع الّصعيد.

4( كذا يف ب وج، ويف أ: الشاشية.

5( كذا يف ج: ويف ب: وهي تغّني.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف ج والّديوان: لقلبه. ويف أ: لنفسه.

8( ديوان ابن الخّياط،  ص170 - 177.
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وإن ذلك الفقري حّط رأسه، وقال: »لّبيك!« ومات.

وأخربين هبا عنه أيضا بعض العدول بقوص، واستفتي الّشيخ يف الّسامع باملالهي، 
فكتب: اختلف النّاس يف ذلك، والذي أراه إباحته إذا مل يقرتن به منكر.

وهذه الفتوى أيضا أخربين هبا أقىض القضاة شمس الّدين، وقال يل: »إهّنا عنده«. 
وقد تضّمن ما ذكرته عنه إباحته ذلك عنده قوال وفعال، وحسبك به، فإن نصيبه من 
العلم موفور، وحمّله من الورع والتقوى معروف مشهور، ومن نظر إىل تصانيفه بعني 
اإلنصاف، وكان ذا بصرية، وصحة ذهن، ووفور علم، أنزله منازل العلامء املحّققني، 
يوسف  بن  اهلل  عبد  الّدين  مجال  الفقيه  قول  أحسن  وما  املّتقني،  احلّفاظ  والفقهاء 
األنصاري يمتدح رشح العمدة)1( الذي أماله الّشيخ تقّي الّدين رمحه اهلل وريض عنه: 

]من البسيط[

َلفي *يا ُمنيِْسَ النّاس حفظ احلافظ السِّ * َلِف* السَّ من  خمتار  بقّية  ويا 
*مّلا رشحت معاين العمدة انرشحت * اخللف* ُعْمدَة  رأينا  إذ  صدورنا 
*وكيف مل تنرشح منّا الّصدور وقد * طاب الّسامع عىل روض هبا ُأُنف*
من خيرج  الغّواص  فكرك  *كأّنام  * بال صدف* دّرا  بال ساحل،  بحر 

وأّما شيخنا قايض القضاة بدر الّدين أبو عبد اهلل حمّمد بن الّشيخ ]اإلمام[)2( العامل 
العامل برهان الّدين إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الّشافعي الكناين فسمعته غري مّرة 
يقول: »إذا سلم الّسامع من الفحش واملنكر، فهو مباح بالغناء والّشّبابة والّدفوف«، 
الّصلحاء أحواال، وأخربين  فيه من بعض  الّسامع وشاهد  أّنه حرض  أيضا  وأخربين 
املذكورة وأّن والده عتب عليه)3( بسبب حضوره،  باملالهي  أّنه حرض سامعا  أيضا 

1( هو: عمدة األحكام من كالم خري األنام لعبد الغني بن عبد الواحد بن عيل بن رسور املقديس 

الجامعييل الدمشقّي الحنبيل، أبو محّمد، َتِقّي الّدين)541 - 600 هـ / 1146 - 1203 م(. ورشح 
ابن دقيق العيد عىل العمدة أماله عىل الّشيخ الوزير عامد الّدين إسامعيل بن تاج الّدين أحمد 
بن سعيد بن محّمد بن األثري الحلبي الّشافعي)652 - 699 هـ / 1254 - 1299 م(، قال ابن 
األثري: وسّميت ما جمعته من فوائده، والتقّطه من فرائده بـ»إحكام األحكام، يف رشح أحاديث 

سيد األنام«.
2( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

3( يف أ: عتبه.
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فإّن والده رمحه اهلل كان من أصحاب الّشيخ صاحب البيان)1(، والّشيخ وأصحابه 
ال يرون الّسامع، وال حيرضون فيه، وقال: إّنه قال له: »يا سّيدي أنا أرى إباحة ذلك، 
فإيّن مل أر فيه نّصا يمنع، واألدّلة متظافرة عىل إباحته، فقد تضّمن ذلك إباحته ]عنده[

)2( قوال وفعال، وهو صويّف حمّقق، وعامل مدّقق، سمع وحّدث، ونظر وأخذ العلوم 

عن أئّمة وأشياخ، وتصّدى للفتوى والّتدريس من شبيبته إىل كربه، واشتهر ذكره يف 
اآلفاق، وشاعت تصانيفه وتآليفه)3( وفوائده عىل اإلطالق، ومل يزل الورع والّتقوى 
يّتصف هبام من البداية إىل النّهاية، وبلغ من العلوم الرّشعّية غاية، ومن غريها هناية، 

هُيَاُب مع ما فيه من الّتواضع، وهيب فيضع)4( املعروف فيام يليق به من املواضع.
]من الّطويل[

حسنها بدائع  الّدنيا  له  *وتبدي  * بعدا* ويوسعها  صّدا  فيمنحها 
ونرشها العلوم  بّث  يف  *ويسهر  * ومن بات صّبا بالعال حالف الّسهدا*
فــــضيلة ُكلَّ  اهلل  فيه  *ومجع  * فأضحى هبا يف عرصه واحدا فردا*
والغنى صالحك  تبغي  جئته  *إذا  * وجدت الّتقى والعلم واحللم والّرفدا*

الّطور، وحيوج)5( إىل  وباجلملة، فاالستغراق يف مناقبه، وذكر مآثره، خيرج عن 
ويظهرها، ولألحكام  يربزها  الرّشعية،  للعلوم  يبقيه  تعاىل  فاهلل  والّدور،  الّتسلسل 

املحّمدّية)6(، يناضل عنها باألدّلة وينرصها. آمني. 

وأّما الّصاحلون والفقهاء من كّل طائفة، وحضورهم الّسامع بالّشّبابة والّدفوف 
)7(، وقد بلغ ذلك مبلغ الّتواتر، فمن يقول بالّتحريم  يف كّل زمن، فأكثر من أن حُيْرَصَ
أواخره  ببطالن  حمكوم  قائله،  عىل  مردود  قول  فهو  املفردات  بإباحة  القول  مع 
وأوائله، يتعنّي أن ال ُيقبل منه، وأن ُيعَرَض عنه، وكّل من مل تثبت عصمته، وإن َأَخَذ 

من العلم أوفر نصيب، البّد أن خيطئ مّرة، وأخرى يصيب.

1( كذا يف ب وج و يف أ: من أصحاب أيب البيان.

2( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

3( يف ب: تواليفه.

4( يف ج: من التواضع والهيبة فيضع.

5( يف ب وج: يخرج.

6( يف ج: الحميدة.

7( يف ج: يحىص.
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واعلم أّن الّشيخ أبا عمرو ابن الّصالح له اختيارات ُأْنِكَرْت عليه، كاختياره جواز 
صالة الّرغائب)8(، واحتجاجه عليها، وقد أنكر عليه شيخ اإلسالم أبو حمّمد ابن عبد 

الّسالم اإلنكاَر الّشنيع، وقّربه من أمر فظيع )9(، وقال رأيُته أفتى بخالف هذا)10(.

تلّقتهام  األّمة  أّن  واّدعى  بصّحته،  مقطوع  الّصحيحني  يف  ما  كّل  أّن  أيضا  واختار 
بالقبول، وأّن ذلك يفيد القطع)11(. وهذا إّنام يميش عىل طريقة بعض املعتزلة، الذين يرون 
أّن األّمة إذا عملت بحديث اقتىض ذلك القطع بصّحته، وهو مذهب رديء مردود)12(.

ثّم أقول: إن األّمة تلّقت كّل حديث صحيح وحسن بالقبول، وعملت به عند 
اخلمسة  الكتب  األّمة  تلّقت  وقد  بالّصحيحني،  خيتّص  ال  وحينئذ  املعارض،  عدم 
الّصحيح)13(، ورّجح بعضهم بعضها  اسم  بالقبول، وأطلق عليها مجاعة  السّتة  أو 
الّسنن أليب  ابن اخلّطايب)14(: »كتاب  أبو سليامن محد  عىل كتاب مسلم وغريه، قال 
داود كتاب رشيف مل يصنّف يف حكم)15( الّدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من 
النّاس كاّفة، فصار حكام بني فرق العلامء، وطبقات الفقهاء، عىل اختالف مذاهبهم، 

وكتاب الّسنن أحسن وضعا، وأكثر فقها من كتاب البخاري ومسلم«)16(. 

أبا الفضل)17(  وقال احلافظ أبو الفضل حمّمد بن طاهر املقديس سمعت اإلمام 

8( قال ابن كثري: »له )ابن الّصالح( فتاوى سديدة، وآراء رشيدة ما عدا فتياه الّثانية يف استحباب 

صالة الّرغائب«. طبقات الّشافعيني، ص857. 
9( يف ب وج: وضيع

د بن عبد  ْيَخنْيِ ُسْلَطان اْلعلاَمء أيب ُمَحمَّ 10( وانظر رشح َحال َصاَلة الرغائب َوَما اّتفق ِفيَها َبني الشَّ

اَلم والحافظ أيب َعْمرو بن الّصالح. يف طبقات الّشافعية الكربى للّسبيك، 251/8. السَّ
11( مقدمة ابن الّصالح، تحقيق الهميم والفحل، ص97.

12( قال الّشيخ عز الّدين ُهَو َمْبِنّي عىل َقول اْلُمْعَتزلَة إِن اأْلمة إِذا عملت ِبَحِديث اْقتىض َذلِك 

ِتِه َقاَل َوُهَو َمْذَهب رَِديء«.الّزركّش، الّنكت عىل مقّدمة ابن الّصالح، 278/1. اْلقطع ِبِصحَّ
13( يف أ: الّصحيحني.

14( كذا يف أ وب.

15( يف املعامل: علم.

16( معامل الّسنن، 6/1.

17( كذا يف أ وب، ويف رشوط األمئة: سمعت اإلمام أبا إسامعيل، وهو الّصواب.
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َراَة )2( يقول - وقد جرى بني يديه ذكر أيب عيسى  عبد اهلل بن حمّمد األنصاري)1( هِبَ
الرّتمذي-: وكتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم)3(.

وقال اإلمام أبو القاسم سعد بن عيل الّزنجاين إّن أليب عبد الّرمحن النّسائي رشطا 
يف الّرجال أشّد من رشط البخاري ومسلم)4(.

وقال أبو زرعة الّرازي)5( مّلا َعَرَض عليه ابن ماجه كتابه الّسنن: »أظن إن وقع 
هذا يف أيدي النّاس تعّطلت هذه اجلوامع كّلها أو )6(أكثرها«)7(.

ووراء هذا بحث آخر، وهو أّن قول الّشيخ أيب عمرو ابن الّصالح أّن األّمة تلّقت 
الكتابني بالقبول، إن أراد كّل األّمة فال خيفى فساد ذلك، فإّن الكتابني إّنام صنّفا يف 
املائة الّثالثة، بعد عرص الّصحابة، والّتابعني، وتابع الّتابعني، وأئّمة املذاهب املّتبعة، 
ورؤوس حّفاظ األخبار، ونّقاد اآلثار املتكلمني يف الّطرق والّرجال، املمّيزين بني 
الّصحيح والّسقيم. وإن أراد باألّمة اّلذين وجدوا بعد الكتابني، فهم بعض)8( األّمة، 
فال يستقيم له دليله الذي قّدره من تلّقي األّمة، وثبوت العصمة لم، والّظاهرية إّنام 
يعتّدون بإمجاع الّصحابة خاّصة، والّشيعة ال تعتقد بالكتابني وطعنت فيهام، -وقد 

اختلف يف اعتبار قولم يف اإلمجاع، وانعقاده بدوهنم-.

1( عبد الله بن محّمد بن عيل األنصاري الهروي، أبو إسامعيل)396 - 481 هـ / 1006 - 1089م(: 

الّلغة،  بارعا يف  الحنابلة. من ذرّية أيب أيوب األنصاري. كان  شيخ خراسان يف عرصه. من كبار 
حافظا للحديث، عارفا بالتأريخ واألنساب. مظهرا للسّنة داعيا إليها. كان آية يف لسان الّتذكري 
املقديّس وخلق. من  وابن طاهر  الّساجي  املؤمتن  عنه  العلامء، حّدث  والّتصّوف، من سالطني 
كتبه »ذّم الكالم وأهله« و»الفاروق يف الّصفات« وكتاب »األربعني يف التوحيد«، و»األربعني يف 
الّسنة«، و»منازل السائرين« و»سرية اإلمام أحمد بن حنبل«. تذكرة الحّفاظ، 1191-1183/3. 

.122-121/4 األعالم، 
ومياه  كثرية  بساتني  فيها  خراسان،  مدن  أمهات  من  مشهورة  عظيمة  مدينة  بالفتح:  َهرَاة:   )2

غزيرة وخريات كثرية، محشّوة بالعلامء ومملّوة بأهل الفضل والرثاء، إاّل أّن التتار خّربوها وذلك 
يف سنة 618 ه. معجم البلدان، 396/5، ومراصد االطالع، 1455/3.

3( رشوط األمّئة الّسّتة، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1405ه/1984م، ص24.

4( م، ن، ص26، وابن حجر، الّنكت عىل كتاب ابن الّصالح، 76/1.

5( أَبو ُزْرَعة الرَّاِزي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فّروخ املخزومي القريّش بالوالء)200 

- 264 هـ/815 - 878 م(: من حفاظ الحديث، األمئة. من أهل الّري. زار بغداد، وحّدث بها، 
وجالس أحمد بن حنبل. كان يحفظ مئة ألف حديث، ويقال: كّل حديث ال يعرفه أبو زرعة ليس 

له أصل. تويّف بالّرّي. تذكرة الحّفاظ، 636/2، واألعالم، 194/4.
6( يف ج: أو قال أكرثها

7( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 272/56، وتذكرة الحّفاظ، 155/2.

8( يف أ: يف بعض.
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فقد  مستقيم،  فغري  كاّفة  النّاس  من  بالَقبول  َي  ُتُلقِّ فيهام  حديث  كّل  أراد  إن  ثّم 
وأعّلها،  أحاديث  الّدارقطني يف  فتكّلم  فيهام،  أحاديث  احلّفاظ يف  تكّلم مجاعة من 
وتكّلم ابن حزم يف أحاديث، كحديث رشيك يف اإلرساء)1(، وقال إّنه خلط. ووقع 
يقع  ال  والقطعّي  بينها،  اجلمع  يمكن  ال  متعارضة  أحاديث[)2(   [ الّصحيحني  يف 

الّتعارض فيه.
وأكثرا  ُبندار)3(  بشار  بن  حمّمد  حديث  إخراج  عىل  ومسلم  البخاري  اّتفق  وقد 
من االحتجاج بحديثه، وتكّلم فيه غري واحد من احلّفاظ)4( أئّمة اجلرح والّتعديل، 
وينسب إىل الكذب، وحلف عمرو بن عيّل الفاّلس شيخ البخاري أّن بندار يكذب 
يف حديثه عن حييى)5(، وتكّلم فيه أبو موسى وقال عيل بن املديني يف احلديث الذي 
رواه يف الّسحور)6( هذا كذب. وكان حييى ال يعبأ به ويستضعفه، وكان القواريري 

ال يرضاه)7(. 
إىل  ونسب  فيه،  وتكّلم  به،  واالحتجاج  الّرزاق)8(،  عبد  حديث  من  وأكثرا 

الكذب)9(.

1( البخاري، الّصحيح، كتاب املناقب، باب كان الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص تنام عينه وال ينام قلبه، رقم)3570(، 

رقم)7517(. ومسلم،  ]النساء: 164[  َتْكِليًم﴾  ُموَس  اللَُّه  قوله: ﴿وََكلََّم  باب  الّتوحيد،  وكتاب 
َلَواِت، رقم)432(.  َمَواِت َوَفرِْض الصَّ الّصحيح، كتاب اإلميان، باب اإلرِْسَاِء ِبرَُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل السَّ
ساقه ابن حزم بلفظه – كام يف الّنكت للّزركّش- ثّم قال: »َفَهِذِه أَْلَفاظ ُمْعجَمة ُمنكرَة أَولَها َقْوله 
إِن َذلِك قبل أَن ُيوحى إِلَْيِه َوأَنه ِحيَنِئٍذ فرضت َعَلْيِهم اْلَخْمُسوَن َصاَلة َوَهَذا ِباَل خالف َبني أحد 
اْثَنَتْي عرشَة سنة وََكيف  ِبَنْحِو  إِلَْيِه  من أهل اْلعلم أَنه َكاَن قبل اْلِهْجرَة ِبسنة َوبعد أَن ُأوِحي 

يكون قبل اْلَوْحي.
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

د بن بشار بن ُعْثاَمن بن َداُود بن كيسان العبدي، أَُبو َبْكر الَبرْصِّي ُبْنَدار )167 - 252ه/  3( ُمَحمَّ
783 - 866 م(. وإنا قيل له: ُبْنَدار ألنه َكاَن بندارا يف الحديث، والبندار: اْلَحاِفظ. جمع حديث 
بلده. مل يخرج من البرصة أكرث عمره برا بأّمه. قال أبو داود: كتبت عن بندار نحوا من خمسني 
تهذيب   .460 ومسلم  أحاديث،   205 البخاري  عنه  روى  الّتهذيب:  تهذيب  ويف  حديث.  ألف 

الكامل، 515/24، وتهذيب الّتهذيب، 9/ 70 - 73.
4( الّنكت عىل مقّدمة ابن الّصالح، 279/1.

5( تهذيب الكامل يف أسامء الّرجال، 515/24.
6( نّصه: »تسحروا فإن يف السحور بركة«.

7( تهذيب الّتهذيب، 72/9.
ْنَعاين عبد الرزاق بن هامم بن نافع الحمريي، موالهم، أبو بكر الصنعاين )126 - 211 هـ  8(الصَّ
/744 - 827 م(: أحد األعالم، من حفاظ الحديث الثقات، من أهل صنعاء. قال الذهبي: وهو 
خزانة علم، وكتاب يف )تفسري القرآن( و)املصنف يف الحديث( وهو الذي يقال له: الجامع الكبري. 

تهذيب الكامل، 18/-56 62، وتاريخ اإلسالم، 374/5، وميزان االعتدال، 609/2.
9( مغلطاي، إكامل تهذيب الكامل، 266/8. قال: قال الّنسايئ: فيه نظر ملن كتب عنه بآخره، 
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وأخرج مسلم ألسباط بن نرص)1(، وتكّلم فيه أبو زرعة وغريه)2(.
وأخرج أيضا عن سامك بن حرب وأكثر عنه وتكّلم فيه غري واحد.

املؤمنني)3( يف  أمري  احلديث، وضّعفه  بن حنبل هو: مضطرب  أمحد  اإلمام  قال 
احلديث شعبة، وسفيان الّثوري، وقال يعقوب بن شيبة: مل يكن من املتثّبتني. وقال 
النّسائي: يف حديثه ضعف، وقال شعبة: كان سامك يقول يف الّتفسري: عكرمة، ولو 
شئت أن أقول)4( له: ابن عّباس لقاله. وقال ابن املبارك: سامك ضعيف يف احلديث. 
وضّعفه ابن حزم قال: وكان يلّقن فيتلّقن)5(. وكان أبو زرعة يذّم وضع كتاب مسلم، 

ويقول: »كيف يسّميه الّصحيح وفيه فالن وفالن وذكر مجاعة«؟)6(
وأمثال ذلك يستغرق أوراقا.

فتلك األحاديث عند هؤالء مل يتلقوها بالقبول، وإن أراد أّن غالب ما فيهام سامل 
من ذلك، مل تبق له حّجة، فإنه إّنام احتج بتلّقي األّمة وهي معصومة عىل ما قّرره.

ثّم نقول أيضا ال نسّلم أّن الّتلّقي بالقبول حّجة، فإّن النّاس اختلفوا أّن األّمة إذا 
عملت بحديث وأمجعوا عىل العمل به هل يفيد القطع أو الظّن؟ ومذهب أهل الّسنة 

أّنه يفيد الظّن، فكيف حيصل القطع إذا تلّقته بالقبول؟
االجتهاد،  رتب  عن  لتقارصهم  الّظاهرية  بخالف  يعّتد)7(  ال  الّشيخ  وقول 
منصور  أبو  األستاذ  اّدعى  وقد  مشهورة،  خالف)8(  مسألة  وهي  عليه،  ُيَواَفُق  ال 
البغدادي الّشافعي أّن األصّح االعتداد هبم، وقّرره الّشيخ أبو عمرو وقال: »الذي 

كتبت عنه أحاديث مناكري. وقال عّباس بن عبد العظيم العنربي، ملا قدم من صنعاء: والله لقد 
تجّشمت إىل عبد الرزاق، وإّنه لكّذاب والواقدي أصدق منه.

1( يف ج: عن األسباط بن نرص.
2( هو: أسباط بن نرص الهمداين، أبو يوسف، وُيقال: أبو نرص الكويف. وعاب أبو زرعة عىل مسلم 

إخراج حديثه. تهذيب الّتهذيب، 1/-211 212، وإكامل تهذيب الكامل، 64/2.
3( كذا يف أ وب، واألصوب أن ُيْكَتَب: أمريا املؤمنني، فشعبة والثوري كالهام لّقب به. ويف ج: 

وسفيان. شعبة  ضعفه 
4( يف ب وج: لو شئت قلت له.

5( سامك بن حرب بن أوس البكري الذهيل أبو املغرية الكويف، كان أديبا شاعرا، لقي غري واحد 
من الّصحابة، )ت123ه(. ميزان االعتدال، 2/-232 234، وإكامل تهذيب الكامل، 109/6 - 111، 

ولسان امليزان، 238/7.
6( تاريخ بغداد، 450/5.

7( يف أ: يفيد.
8( يف ج: خالفّية.

������� ������ ������� 01.indd   387 06/03/2019   16:12



388

اإلمتاع بأحكام الّسماع

أجيب به بعد االستخارة، أّنه يعّتد بخالفهم إالّ ما دّل الّدليل القاطع عىل بطالنه، 
أخذ  إّنام  الّشيخ  أّن  يل  والذي خيطر  ناقض كالمه،  فقد  البول ونحوها)1(.  كمسألة 
ذلك من تقييد مجاعة من الّشافعية يف مسألة الغناء بغري آلة - كام ذكر الّرافعي وغريه 
- فقالوا: الغناء بغري آلة مكروه، فيقول الّشيخ: إذا كان بغري آلة مكروها، ال يكون 

مع اآللة مكروها، وال مباحا.
وليعلم)2( أّن اجلامعة إّنام يذكرون ذلك ليتكّلموا عىل اآلالت، فإّن منها ما الغناء 
به حرام، ومنها مكروه، ومنها مباح، فيذكرون أّوال الغناء بغري آلة لذا املعنى، وقد 

قّدمنا ما فيه الكفاية.

عىل أيّن أقول إّن املتأّخر يف زماننا وما يقاربه، إذا انفرد بنقل عن مذهب، وفّتش 
عن ذلك النّقل من الكتب التي اعتنى أصحاهبا بالنّقول، والّتفتيش كالّتـآليف)3( يف 
مذهب الّشافعّي، وكتب إمام احلرمني، وتالمذته الغزايل والكيا، وككتب الّشيخ أيب 
إسحاق الّشريازي، وكتب املاوردّي والّرويايّن وصاحب البيان والّرافعّي والنّووّي 
وغريهم، ممّن تّتبع وفّتش، ومل يوجد ذلك النّقل، يتوّقف يف العمل به، ونسبته إىل 
املذهب، إذ النّسيان يتسّلط عىل اإلنسان، وشغل القلب واجلنان يف بعض األحيان، 

يقتيض أن يطيح البيان)4(، ويغلط الّلسان، وليس ذلك يقدح يف الشخص.

بن  وِهَم«)5(، وملسلم  وقد  إالّ  احلفاظ  أحد من  »وليس  كتابه:  الرّتمذي يف  قال 
وأشباههام)7(،  والّزهري  كاملك  ]احلّفاظ[)6(،  األئّمة  غلط  يف  تصنيف  احلّجاج 

والعصمة إّنام تثبت لألنبياء خاّصة. ويشهد ملا قلته أشياء.

أحدها: أّن األصوليني قالوا: إّن األحاديث بعد أن دّونت إذا روى لنا راو حديثا 

1( فتاوى ابن الّصالح، تحقيق قلعجي، 207/1.
2( يف أ: ولتعلم.

3( يف ب: كالّتعاليق.

4( يف أ: البنان.

بآخر  )مطبوع  العريب، بريوت،  التاث  إحياء  دار  أحمد محّمد شاكر،  تحقيق  الّصغري،  العلل   )5

َا تفاضل أهل اْلعلم ِباْلِحْفِظ  الجزء الخامس من الّسنن(، ص 746. وعبارته: َقاَل أَُبو ِعيىَس: »َوإِنَّ
َمَع  اأْلمَِئَّة  من  أحد  َكِبري  والغلط  اْلَخَطأ  من  يسلم  مل  أَنه  َمَع  السامع  ِعْند  والتثبت  واإلتقان 

حفظهم«.
6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( الخليفة الّنيسابورّي، تلخيص تاريخ نيسابور، ص 34. سامه : كتاب ذكر أوهام املحّدثني.
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وفّتشنا يف الكتب وصدور الّرجال ومل نجده، كان دليال عىل كذب اخلرب، بخالف 
الّرواية قبل أن تدّون األحاديث. 

الّثاين: أّن النّاس اّتفقوا عىل أّن الّثقة إذا روى حديثا انفرد به، خيالف الّثقات فهو 
شاّذ، وإن انفرد ومل خيالف رواية الثقات فاألكثرون من املحّدثني وغريهم عىل أّنه 

شاّذ، كذا حكاه الّشيخ أبو عمرو يف علوم احلديث)1(. 

الّثالث: أّن أصحاب الّتصانيف من املتأّخرين، إذا انفرد متأّخر يذكرون ذلك عنه 
مضّعفني له، وينسبه بعضهم إىل الغلط، وإذا تأّملت ذلك يف الكتب رأيته، أال ترى 
أّن بعض املعّلقني عن الّشيخ أيب حمّمد اجلويني)2( ذكر عنه أّن َمْن كذب عىل النّبّي 

ر، وقد غّلطه اإلمام، وقال: »نّبهت عليه خشية أن يغرّت به«)3(.  ملسو هيلع هللا ىلص عمدا ُيَكفَّ

1( مقّدمة ابن الّصالح، تحقيق الفحل، ص163 - 167، والقسم األّول ماّم ذكره املؤّلف رصيح من 

قول ابن الّصالح، أّما القسم الّثاين فيمكن أن يفهم من قويل الخلييّل والحاكم يف تعريف الّشاذ، 
لُه إالَّ إسناٌد واحٌد َيشذُّ بذلَك  اُظ الحديِث أنَّ الشاذَّ ما ليَس  فقد قال األّول: »الذي عليِه ُحفَّ
ُف فيِه  شيٌخ، ثقًة كاَن أو غرَي ثقٍة، فام كاَن َعْن غرِي ثقٍة فمتوٌك ال ُيقَبُل، وما كاَن َعْن ثقٍة ُيَتَوقَّ
وال ُيْحَتجُّ بِه«. وقال الحاكم: »الشاذَّ هَو الحديُث الذي ينَفرُِد بِه ثقٌة ِمَن الثِّقاِت وليَس لُه أصٌل 
مُبتاِبٍع ]كذا[ لذلَك الّثقِة«. وابن الّصالح رّجح تعريف الّشافعي وهو: »ليَس الشاذُّ ِمَن الحديِث 
: أْن يروَي الثَِّقُة حديثاً يخالُِف ما رَوى الناُس«، فاعتبار  ا الشاذُّ أْن يرِوَي الثَِّقُة ما ال يروَي غريُُه، إنَّ
قيد املخالفة إىل جانب الّتفرّد أساس يف ضبط تعريف الّشاّذ عند ابن الّصالح، ولهذا قال: »ُقْلُت: 
ا ما حكيناُه َعْن َغرْيِِه  ا ما َحَكَم الّشافعي عليِه بالّشذوِذ فال إشكاَل يف أنَُّه شاذٌّ غرُي مقبوٍل، وأمَّ أمَّ
)...( قال: فهذا  بالنِّيَّاِت«  ا األعامُل  الضابُط، كحديِث: »إنَّ الحافُظ  العْدُل  بِه  ينَفرُِد  َفُيْشِكُل مبا 
ُ لَك أنَُّه ليَس األمُر يف ذلَك عىل اإلطالِق الذي  الذي ذكرناُه وغريُُه ِمْن مذاِهِب أمئَِّة الحديِث ُيَبنيِّ
أىت بِه الخلييلُّ والحاكُم بِل األمُر يف ذلَك عىل تفصيِل ُنَبيَِّنُه فنقوُل: إذا انفرََد الراوي بشٍء ُنِظَر 
ِفْيِه، فإْن كاَن ما انَفرََد بِه مخالفاً لاَِم رواُه َمْن هو أوىل منُه بالحفِظ لذلَك وأضبُط كاَن ما انفرَد 
ا هَو أمٌر رواُه هَو َولَْم َيْرِوِه غريُُه،  بِه شاّذاً مردوداً، وإْن لَْم تُكْن فيِه مخالفٌة لاَِم رواُه غريُُه، وإنَّ
َفُيْنَظُر يف هذا الراوي املنفرِد، فإْن كاَن عدالً حافظاً موثوقاً بإتقاِنِه وضبِطِه، ُقِبَل ما انفرَد بِه ولَْم 
ْن ُيوَثُق بحفِظِه وإتقاِنِه لذلَك  َيْقَدِح االنفراُد فيِه، كام فيام سبَق ِمَن األمثلِة، وإْن لَْم يكْن ممَّ
الذي انفرَد بِه، كاَن انفراُدُه خارماً لُه ُمَزْحِزحاً لُه َعْن َحيِِّز الصحيِح«. فيتبنّي ماّم سقناه من كالم 
ابن الّصالح أّن قيدي التفرّد واملخالفة هام اللذان يصرّيان الحديث شاّذا، أّما الّتفرّد وحده فهو 
غري كاف لذلك. وعليه فام قاله األدفوي ال يستقيم، وليس هو ماّم قّرره ابن الّصالح يف مقّدمته.

أبو محّمد )000 - 438 هـ/  الجويني،  الله بن يوسف بن محّمد بن حّيويه  اْلُجَوْيني عبد   )2

000 - 1047 م(: من علامء الّتفسري واللغة والفقه. ولد يف جوين )من نواحي نيسابور( وسكن 
نيسابور، وتويف بها. من كتبه »الّتفسري«، و»التبرصة والتذكرة«، و»الوسائل يف فروق املسائل« 
و»الجمع والفرق« يف فقه الّشافعية. وله رسائل، منها »إثبات االستواء«. وهو والد إمام الحرمني 

الجويني. األعالم، 173/4 - 174.
تحذير  الّدين )ت911ه(،  بكر جالل  أيب  بن  الرحمن  عبد  والّسيوطي   ،202/1 الباري،  فتح   )3

بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  ط2،  الّصّباغ،  محّمد  تحقيق  القّصاص،  أكاذيب  من  الخواص 
ص65. 1394ه/1974م، 
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وقال أيضا يف اخلصائص)1( ملا قال ابن القاّص)2( أّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص كان له أن يدخل 
املسجد جنبا)3(، قال إمام احلرمني: »هذا ما يعرف من أين أخذه وال إىل أي أصل 

أسنده)4( فالوجه القطع بتخطئته«)5(. 

وقال عن أيب جعفر اإلسرتاباذي)6( أو الرّتمذي)7( مّلا قال: إّن الّسحر ال حقيقة 
له)8(. ال يعتّد هبذا من املذهب)9(. 

كتاب  له  القاص  وابن  كتاب.  اسم  ال  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  رسول  خصائص  واملقصود:  وب،  أ  يف  كذا   )1

املسألة. هذه  فيه  ذكرت  الذي  وهو  الّتلخيص، 
القاص)000 - 335 هـ / 000 -  ابن  العباس  أبو  البغدادي،  2( أحمد بن أيب أحمد الطربي ثم 

946م(: كان إماما جليال أخذ الفقه عن أيب العّباس ابن رسيج. وآلت إليه مشيخة الّشافعية يف 
طربستان. وتفقه به أهلها وسكن بغداد، وتويف مرابطا بطرسوس. له )أدب القايض( و)املواقيت( 
و)املفتاح( فقه، و)دالئل القبلة( و)الّتلخيص( وفيه تكّلم أبو العّباس عىل الخصائص وفّرع فيها. 

طبقات الّشافعية الكربى، 59/3، طبقات الّشافعيني، ص 389، واألعالم، 1/ 90
نزار  مكتبة  معّوض،  محّمد  وعيّل  املوجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق  التلخيص،  القاّص،  ابن   )3

.481 ص  ]دت[،  الباز،  مصطفى 
4( يف أ: سنده.

: َهَذا الَِّذي َقالَُه َصاِحُب )التَّْلِخيِص( ُهَو اَل َيْدِري ِمْن أَْيَن  5( قال الّنووي: »َوَقاَل إَِماُم اْلَحرََمنْيِ
َقالَُه، َوإىَِل أَيِّ أَْصٍل أَْسَنَدُه. َقاَل: َفاْلَوْجُه: اْلَقْطُع ِبَتْخِطَئِتِه. انظر: روضة الّطالبني وعمدة املفتني، 
8/7. وقال إمام الحرمني: »وهذا هوس ال مستند له«. نهاية املطلب يف دراية املذهب، 21/12. 

وانظر البدر املنري البن امللقن، 463/7.
6( قال الّنووي: أبو جعفر اإلِْسِتاباذى: من أصحاب الوجوه، مذكور يف املهّذب يف آخر باب الرّّدة 

ف مسألة الّسحر، منسوب إىل إستاباذ بلدة معروفة بخراسان. تهذيب األسامء والّلغات، 202/2. 
وانظر: ابن امللّقن، العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب، ص181.

7( يف ج: والّتمذي.

8( انظر قوله عند : املاوردي، الحاوي الكبري، 93/13، والّروياين، بحر املذهب، 268/14، والعمراين، 

والّنووي،   ،55/11 الوجيز،  العزيز رشح  والّرافعّي،   ،63/12 الّشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  البيان 
ِمريي، الّنجم الوّهاج يف رشح املنهاج، 24/9. وكّلهم نسبوا  روضة الّطالبي، 346/9، وأبو البقاء الدَّ

القول إىل أيب جعفر اإلستاباذي.
9( هذا املوقف من أيب جعفر اإلستاباذي عرّب عنه إمام الحرمني يف كتابه الّشامل، يدّل عىل ذلك 

اإلستاباذى، من  أبو جعفر  قال:  الّشامل  املذهب ص181: »وعبارة  العقد  امللّقن يف  ابن  قول 
أصحابنا )...( ال حقيقة للّسحر )...(«. وملّا كان كتاب الّشامل مفقودا ما عدا جزأه األّول - كام 
بنّي ذلك عيّل سامي الّنشار-، فإّنه تعّذر اإلحالة عليه مع ثبوت رّد الجويني فيه عىل أيب جعفر، 
وثبوت أّن الّشامل كان موجودا حّتى بداية القرن الّتاسع. انظر مقّدمة الّنشار لكتاب الّشامل 
يف أصول الّدين، تحقيق الّنشار وآخرين، نرش دار املعارف باإلسكندرية، مرص، 1969م، ص-87 
89. ونشري إىل أّن الجويني مّمن يثبتون وجود الّسحر، ومن قوله يف ذلك: »واّتفق الفقهاء عىل 
وجود الّسحر واختلفوا يف حكمه، وهم أهل الحّل والعقد، وبهم ينعقد اإلجامع، وال عربة مع 
األدّلة يف  قواطع  إىل  اإلرشاد  كتاب  الّسحر جوازا ووقوعا«.  ثبت  فقد  املعتزلة  بحثالة  اّتفاقهم 

أصول االعتقاد، ص323.
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وأنكر عىل الفوراين يف مسألة األذان حيث انفرد بنقٍل وَنَسَبه إىَل أنَّه ال ُيوَثُق به)1(.

وقال يف كتابه الغياثي عن املاوردّي مّلا قال إّنه جيوز أن يكون الوزير نرصانّيا)2(، 
َمن هذا منتهى علمه، ومبلغ فهمه، كيف يتصّدر للّتصنيف)3(؟ وأمثال ذلك كثرية.

وإذا تأّملت كالم الّرافعي وحكايَتُه انِفَراَداِت)4( الغزايل، عرفت ما ذكرته، السيام 
بام تقتيض القواعد رّده.

ُز اجتامعها  وقد دّلت األدّلة عىل سامع الغناء بالدّف، ومن قال بإباحة الّشّبابة جُيَوِّ
معهام، ودليلنا)5( عىل إباحتها وهنايته أن يقال: اليئة االجتامعّية حيصل منها زيادة يف 
الّطرب الذي حيصل بالّدّف والغناء، وزيادة الّطرب قد بحثنا فيها مرارا، وبّينا أّنه ال 

دليل عىل الّتحريم، وقّدمنا من كالم َمن يعتّد به َمْدَح الّطرب.

وقد رشع بعض املتفّقهة يستشهد ملا قاله الّشيخ أبو عمرو بمسألة النّجاسة من 
حيث أهّنم قالوا: إذا غسلت النّجاسة وبقي الّلون وحده مل يرّض، وكذا الّريح، وإن 

اجتمعا رّضا عىل الّصحيح.

وهذا كالم ساقٌط، ظاهر الفساد، ليس ممّا نحن فيه بيشء، ثّم إّن فيه خالفا، وهو 
يّدعي نفي اخلالف يف هذه املسألة، وقّل أن يقع إنصاف، أو يظهر من ناقص اعرتاف، 
واحلكم يّتبع الّدليل، فإن ثبت دليٌل يف حتريم ذلك، قلنا به، وإالّ فاإلباحة ظاهرة، ومل 
يزل الّسامع املشتمل عىل الغناء بالّدّف والّشّبابة ُيْعَمُل، وحيرضه)6( األولياء والعلامء، 

1( نهاية املطلب، 40/2 يف باب صفة األذان، قال: »وحىك بعض املصنفني )ومل يسّمه( أّن القّفال 

فيام  به  والرجل غري موثوق  اإلِقامة. وهذا غري صحيح،  االلتفات غري محبوب يف  أن  ذكر مرّة 
ينفرد بنقله. والجوينّي يعني أبا القاسم الفوراين، وهو ما حّققه عبد العظيم الّديب يف تحقيقه 
للّنهاية، حيث قال: »... ويعني -دامئاً- ببعض املصنفني أبا القاسم الفوراين، وهو كثري الحّط عليه 

وتضعيفه من جهة النقل، عىل حد تعبري الّسبيك. مقدمة تحقيق نهاية املطلب، ص259.
2( املاوردي، األحكام الّسلطانّية، تحقيق أحمد جاد، ط/ دار الحديث القاهرة، 1427ه/2006م، 

العلمّية،  الكتب  دار  وط/  ِة«.  مَّ الذِّ أَْهِل  ِمْن  اْلَوِزيُر  َهَذا  َيُكوَن  أَْن  »َوَيُجوُز  وعبارته:   .58 ص 
بريوت، 1403ه /1983م، تصحيح محّمد حامد الفقي، ص32، وعبارته: »وقد قيل: إّنه يجوز أن 

يكون هذا الوزير من أهل الّذّمة«.
الّديب، مطبعة نهضة  العظيم  )الغيايّث(، تحقيق ودراسة عبد  الّظلم  التياث  3( غياث األمم يف 

مرص، 1401ه، ص 156 - 157.
4( يف ب: انفراد.

5( يف ج: وقد دّللنا.

6( يف ب: بحرضة.
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يف أعصار فيها من العلامء املحّققني واملتمّكنني من إنكار املنكر وتغيريه، ومل يفعلوا.

منها  يشء  وليس  فيه،  خالف  عىل  والقياس  واإلمجاع  والسنّة  الكتاب  واملرّد 
موجودا يف هذه املسألة، فال التفات إىل من انفرد بيشء مل يوجد. واهلل سبحانه أعلم.

ويمكن أن ُيعتذر عن الّشيخ أيب عمرو بأّنه مل يرد حتقيق القول، وإّنام قصد الّتشديد 
يف اجلواب ]فإّن الفتوى صدرها مشتمل عىل بدع فشّدد يف اجلواب[)1(، وقد قال هو 
وغريه: جيوز للمفتي أن يشّدد يف اجلواب إذا اقتضاه احلال«)2(، ورووا عن ابن عّباس 
أّنه سأله رجل: »هل للقاتل توبة؟ فقال: »ال !« ثّم سأله آخر، فقال: »نعم!« فسئل عن 

ذلك، فقال: »شاهدت من األّول إرادة القتل، ومن الّثاين أّنه قتل وندم«)3(. 

 واالستفتاء ُيَتَساَمُح فيه، بخالف الّتصنيف بحسب احلال، عىل أيّن أقول: مسائل 
ح ألحد املذهبني، ينبغي أن يقال بقول  اخلالف إذا مل يكن فيها ]نّص[)4( خاّص مرجِّ
َعَلْيُكْم﴾)5(،  َم  َحرَّ َما  َلُكْم  َل  َفصَّ ﴿َوَقْد  تعاىل:  اهلل  قال  له،  تشهد  األدّلة  إذ  اجلواز 
َ اْلَفَواِحَش﴾)6(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »بعثت باحلنيفّية الّسمحة«)7(،  َم َربِّ اَم َحرَّ وقوله: ﴿ُقْل إِنَّ

وقال: »إّنام بعثتم ميّسين«)8(، وقال: »يّسوا«)9(.

وأيضا فهو)10( عمل بالرباءة األصلّية.

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

َد يِف  2( العزيز رشح الوجيز، 423/12، وروضة الّطالبني، 102/11، قال النووي: »لِْلُمْفِتي أَْن ُيَشدِّ

ٍل ِعْنَدُه زَْجرًا َوَتْهِديًدا يِف َمَواِضِع اْلَحاَجِة«. اْلَجَواِب ِبَلْفٍظ ُمَتأَوَّ
3( ابن أيب شيبة، كتاب الّدّيات، باب من قال: للقاتل توبة، رقم) 27753(.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( سورة األنعام، 119.

6( سورة األعراف، 33.

7( أحمد، املسند، عن أيب أمامة رقم)22291( وإسناده ضعيف، وعن ابن عباس، برقم )2107(، 

ْمحُة« وإسناده  السَّ »الَحِنيفّية  قال:  الله؟  إىل  أَحبُّ  األَديان  أيُّ  الله ملسو هيلع هللا ىلص:  لرسول  قيل  ولفظه: 
وإسناده  سمحة«  بحنيفّية  ُأرسلت  »إيّن  بلفظ:   )24855( عنها  الله  ريض  عائشة  وعن  حسن، 

حسن.
8( البخاري، كتاب الوضوء، باب صّب املاء عىل البول يف املسجد، رقم )220(، وأبو داود، الّسنن، 

كتاب الّطهارة، باب األرض يصيبها البول، رقم )380(. وغريهام كثري.
9( البخاري، كتاب العلم، باب ما كان الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يتخّولهم باملوعظة والعلم يك ال ينِفروا، رقم)69( 

ويف مواضع أخرى منه، ومسلم، كتاب الجهاد والّسري، باب يف األمر بالّتيسري وترك الّتنفري، رقم 
.)4626(

10( يف أ : فهل.
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]فـــــــروع[

وقد تّم الكالم عىل الغناء واآلالت، فلنلحق بذلك فروعا:

الفرع األّول
الّرقص

منهم  كراهته،  إىل  طائفة  فذهبت  الفقهاء،  فيه  اختلف  وقد  ْفُن)1(،  الزَّ ويسّمى 
القّفال، حكاه عنه الّروياين يف البحر، وقال األستاذ أبو منصور: تكّلف الّرقص عىل 

اإليقاع مكروه)2(.

الغناء  العمد)3(:  كتابه  الّشافعّية يف  الفوراين من  قال  إباحته،  إىل  وذهبت طائفة 
إمام  وقال  ذلك)4(.  أشبه  وما  والّرقص  القضيب  رضب  وكذلك  أصله،  مباح 
ولكن  اعوجاج،  أو  استقامة  عىل  حركات  فإّنه  بمحّرم،  ليس  الّرقص  احلرمني: 
كثريه خيرم املروءة)5(، وكذلك قال جميّل، والعامد الّشهرزوردي، والّرافعي، واحتّج 
عليه الّرافعي بام يقتيض إباحته)6(، وجزم الغزايل يف الوسيط باإلباحة)7(، وجزم به 

احلموّي.

الرّقص  )زفن(. وهو رضب من  مادة  الّلغة، 14/3  مقاييس  العرب، 197/13، ومعجم  لسان   )1

اإليقاعي الذي يعتمد عىل الحركة والّدفع بأعضاء الجسم دون إحداث أصوات. كتاب املوسيقى 
الكبري، ص78، هامش 1.

2( مل أره يف البحر، وانظر قول القّفال وأيب منصور يف الّنجم الوّهاج يف رشح املنهاج، 305/10

3( يف ب وج: العمدة.

4( نقله عنه األنصاري، أسنى املطالب يف رشح روض الّطالب، 345/4.

5( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 26/19.

6( العزيز رشح الوجيز، 16/13.

7( الوسيط يف املذهب، 352/7.
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وذهبت طائفة إىل تفصيل، فقالت إن كان فيه تثّن وتكّس فهو مكروه، وإاّل فال 
بأس، وهذا ما نقله ابن أيب الّدم عن الّشيخ أيب عيّل)1(، وقال الّشيخ أبو عبد اهلل )2( 
احلليمّي يف منهاجه : »الّرقص إذا مل يكن فيه تثّن وتكّس فال بأس به«)3(. ]وذهبت 
طائفة إىل أّنه إن كان فيه تثّن وتكّس فهو حرام، وإاّل فال[)4( وهو ما أورده الّرافعي 
املنهاج  الكبري عن احلليمي)5(، وقد رأيته يف  الرّشح  الّصغري، وحكاه يف  الرّشح  يف 
كام ذكره)6(، وإيراد الّشيخ أيب حمّمد ابن عبد الّسالم يقتضيه)7(، وذكره اجلييل)8( يف )9( 
املحّرر، وذهب بعض الّشافعية إىل الّتفرقة بني املداومة وغريها، وجعله عند املداومة 
إىل  طائفة  وذهبت  الكفاية،  يف  اجلاجرمي)10(  الفضل  أبو  أورده  ما  وهذا  جيوز،  ال 
الّتفرقة بني أرباب األحوال الذين يقومون بوجد، فيجوز ]لم[)11( ويكره لغريهم، 
وهذا ما أورده األستاذ أبو منصور، وأشار إليه القايض حسني يف تعليقه، والغزايل يف 
اإلحياء)12( وأبو بكر العامري البغدادي، وللّصوفية كالم نشري إىل بعضه، قال مجاعة 

1( الّنجم الوّهاج، 305/10.

2( يف ب: أبو عيّل.

3( كذا يف ب، ويف أ وج: »إذا مل يكن فيه تنّث وتكرّس فهو حرام وإاّل فال«. وعبارة ب أقرب إىل 

األصل، وانظر: املنهاج يف شعب اإلميان، 17/3.
4( ما بني عاقفتني سقط من أ وج.

5( العزيز رشح الوجيز، 16/13.

6( املنهاج يف شعب اإلميان، 3/ 96.

7( الفتاوى، ص163، قال: »الرّقص بدعة ال يتعاطاه إاّل ناقص العقل وال يصلح إاّل للّنساء«.

8( الّظاهر أّنه: عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكايف الشيخ صائن الّدين الجييل )000 - بعد 

629 هـ/000 - بعد 1231 م( فقيه شافعّي. نسبته إىل )جيالن( وراء طربستان. له »املوضح« يف 
رشح التنبيه للّشريازي. أتّم تصنيفه سنة 629 ه واقترص الّسبيك يف الّطبقات الّصغرى، عىل قوله 
يف ترجمته: شارح التنبيه. مل ُيْعرَْف يشء من حاله إاّل أّنه مّمن ال ُيعتمد عىل قوله؟ وقال حاجي 
خليفة: ال يجوز االعتامد عىل ما فيه من الّنقول ألّن بعض الحّساد دّس فيه ما أفسده، رصح بهذا 
الّنووي وابن الّصالح. وقال الّسبيك يف الكربى: »َورشح اْلَوِجيز أَْيضا وََكاَلمه َكاَلم َعارِف ِباْلمذهِب 
غري أَن يِف رَشحه غرائب من أجلَها شاع َبني الّطلَبة أَن يِف َنقله ضعفا وََكاَن اْبن الرّْفَعة يْنقل َعنُه 
يِف اْلِكَفاَية ثمَّ أرْضب َعن ذكره يِف اْلمطلب عىل أَّن الجييل َقاَل يِف خطَبته اَل ُيَبادر النَّاظر باإلنكار 
والبسيط  اْلَوِسيط  من  ح  ْ الرشَّ لّخص  أَّنه  ذكر  قد  وََكاَن  اْلَمْذُكورَة  اْلكتب  بعد مطالعة  إاِلَّ  َعيّل 
والّشامل والّتهذيب والتجريد َواْلُخاَلَصة والحلية َواْلَحاِوي)...( واملحّرر )...(، قال الّسبيك: وفيام 
َذَكَر ما مل أعرفه وهو »املحّرر« فإّنني ال أعرف يف املذهب كتابا اسمه املحّرر وقف عليه الجييّل. 

طبقات الّشافعية الكربى، 256/8 - 257، واألعالم، 22/4.
9( يف أ : عن املحّرر. 

10( يف أ: الحاجري. 

11( ما بني عاقفتني من ج.

12( إحياء علوم الّدين، 304/2 – 305.
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منهم: إّن أصحاب املواجيد الذين يغلب عليهم احلال حممود لم، وغريهم ينقسم 
قيامهم إىل حمّرم، ومكروه، ومباح، بحسب القصد، وأشار بعضهم إىل أّن من يقوم 

بغري وجد آثم.

أّن  يقوم غري ذي احلال موافقا لصاحب احلال، وتكّلموا يف  أن  يرى  وبعضهم 
الّسكون أتّم أو احلركة أتّم؟ فقال األستاذ أبو القاسم القشريي يف مؤّلفه يف الّسامع: 
»ال شّك أّن الّسكون أتّم، ولكّن احلركة أيضا تسلم عند الغلبة بمقدار قّوة الوارد 
وضعف املستمع، قال: وأهل الّتحقيق يراعون حكم الوقت، إن)1( ُسّكنوا َسَكنُوا)2( 

وإن حّركوا حتّركوا«.

بالقيام  الفقراء  بعض  إىل  الواجدين وأشار  بعض  قام  إذا  أّنه  أيضا يف  وتكّلموا 
مساعدة واستجالبا للتواجد وانتظارا النتظام جريان وقت تّتفق)3( فيه طيبة القلوب 
ممتثل،  فأمره  وأشار  حمتشم،  أو  شيخ  هناك  كان  »إن  القشريي:  فقال  يوافق؟  هل 
فضل  وفيه  احلركة«)4(،  يف  مساعدهتم  واحد  من  طلبوا  إذا  الفقراء  مجيع  وكذلك 

ملوافقتهم، فالواجب ترك اخلالف.

قال:  بقيامه؟)5(  احلارضون  يقوم  فهل  حمتشم،  أو  شيخ  قام  إذا  أّنه  وتكّلموا 
القشريي ليس له أصل، ولكن جرت العادة به، فصار سنّة بينهم، فإذا خالف واحد 

ُعدَّ منه ترك)6( حرمة ملا جرت به العادة، وجريان العادة يراعى يف رشوط األدب.

املعنى،  ذوق  وبقي  الغلبة  زالت  ثّم  مزعج،  بوجد  قام  من  أّن  أيضا  وتكّلموا 
وباستدامة احلركة يدوم ذلك الّذوق، فهل األوىل القعود ]أو استدامة احلركة؟ قال 
دون  املواجيد  أصحاَب  الفقراء  موافقَة  قصد  إذا  إالّ  القعود[)7(  األوىل  القشريي: 

املرتّسمني يف الّتواجد)8(.

1( يف أ: إذا.

2( يف ج: تسّكنوا.

3( يف ب: ينفق.

4( يف أ: االخرة.

5( يف أ: لقيامه.

6( يف أ: تركه.

7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

8( يف ج: الوجد.
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وآداب  علّية،  ومقامات  سنّية،  أحوال  لم  الّصوفية  من  املحّققني  أّن  واعلم 
به صّحة  تشهد  أن حتمل مقاالهتم عىل حممل  فينبغي  مستحسنة، ومقاصد حسنة، 
اخلواطر الّسليمة، وقد ينكرها املنكر لعدم اّطالعه عىل املحسن لا يف الباطن، وقوفا 
له  املأخوذ  وذلك  إذنه،  بغري  غريه  ماَل  أخذ  إنسانا  رأينا  إذا  أّنا  كام  ظواهره)1(،  مع 
يسترصخ)2(، فإّننا ننكر عىل اآلخذ عمال بالّظاهر، وقد يكون اآلخذ حمّقا)3(، كام إذا 
الّظاهر  فاملنكر يعذره لكون  بّينة،  َدْيٌن لآلخذ، وهو منكر وال  له  املأخوذ  كان عىل 
معه، واآلخذ يف نفس األمر غري مؤاخذ، ويف قّصة اخلرَِضِ مع موسى -صلوات اهلل 
عليهام- ما يشهد لذلك، كام أخرب اهلل عنه من قوله: ﴿َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اللَُّ َصابًِرا 
َواَل َأْعِص َلَك َأْمًرا﴾)4( ثّم مّلا رأى ما فعله اخلرَِضُ ظاهُره منكرا، أنكر عليه مّرة)5( 
بعد أخرى، ويستحيل أن تقع الكرامات يف الباطن عىل خالف الرّشع، وإّنام يقع)6( 
والفقيه  تعاىل،  اهلل  املحسن)7( لا عند  اّطالعنا عىل  لعدم  الّظاهر خمالفة  صورهتا يف 
الفروعي ال يشتغل)8( بإدراك الّصويف املحّق من املبطل، وإّنام يشتغل بذلك من عرف 
املستحيل عقال واجلائز، فيمّيز بني مراتب املّدعى وظهور األحوال، فريّد املستحيل 
عقال، وينظر يف اجلائز باعتبار حال صاحبه، وظهور الّصدق عليه، ومطابقة دعواه 

ملا حتكم العقول بوقوعه ومل يمتنع يف الرّشع.

وقد اّدعى إمام احلرمني أّن ما جاز أن يكون معجزة لنبّي، جاز أن يكون كرامة 
لويّل)9(، فإذا كان كذلك فال ينكر إالّ ما ]ال[)10( جيوز أن يكون معجزة، إاّل أّن هذا 
ليس عىل إطالقه، فإّن رؤية اهلل تعاىل أثبتها كثري من أهل الّسنّة للنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ولو اّدعاها 
بذلك  أفتى  وقد  تعزيره،  يف  املبالغة  وجيب  كّذاب،  فهو  الّدنيا  يف  ]بعده[)11(  أحد 
الّشيخان ابن عبد الّسالم وابن الّصالح وسبقهام به اإلمام أبو احلسن املاوردّي)12(.

1( يف ج: وقوفا ظواهره.

2( يف أ: سينتضح.

3( يف ب وج: محققا.

4( سورة الكهف، 69.

5( يف أ: أنكره مرّة.

6( كذا يف الّنسخ.

7( يف أ:املحقني.

8( يف أ: يستقل.

9( انظر: كتاب اإلرشاد، ص317.

10( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

11( ما بني عاقفتني سقط من أ.

12( يف ب: أبو الحسن الواحدي.
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ومن اجلائزات ما يقطع بعدم وقوعه، كام رّصح به ابن اخلطيب، وقد قال القايض 
إّن  ]وقال:  شامله  يف  احلرمني  إمام  وخلّصه  ذلك،  خيّصص  ما  الطّيب  ابن  بكر  أبو 
أّن األشعري ذكر يف  القشريي ذكر  أّن  بكر[)1(، عىل  أبو  القايض  قاله  ما  الّصحيح 

كتاب الرؤية الكبري قولني يف رؤية اهلل تعاىل يف الّدنيا)2(، وهو خالف ال يعتّد به.

به  يشهد  ما  عىل  وأفعاله  أقواله  وكانت  الّشخص،  حال  اعترب  فإذا  وباجلملة 
الكتاب والسنّة، وحصل منه يف بعض األحوال قول أو فعل خيالف ظاهر الرّشع، 
ومحلناه  ]الّظاهر[)3(،  ذلك  أّولنا  وقوعه،  يمنع  مل  والرّشع  حييله،  ال  العقل  وكان 
عنه  يضيق  بام  فينطق  والوجد،  احلال  الّصويف  عىل  يغلب  وقد  طاهر)4(،  حممل  عىل 
جنانه، ويقرص عن الّتعبري عنه لسانه، فيقع اخللل يف الّتعبري، فيؤّول ملن ُعِلَم منه يف 
االنتقاد،  من  ساملٍ  حممٍل  عىل  عنه)5(  صدر  ما  وحُيمل  االعتقاِد،  ِصّحُة  َصْحِوِه  حال 
التي ضاعت غلب  الّدابة  ويف الرّشيعة ما يشهد بصّحة ذلك، أال ترى أّن صاحب 
عليه الفرح حني وجدها، فوقع اخللل يف عبارته)6(، وكذلك الّرجل الذي غلب عليه 
ليعّذبنّي  عيّل  اهلل  قدر  لئن  فواهلل  وذروين،  فأحرقوين،  مّت  »إذا  فقال:   )7( ]اخلوف[ 
)...( احلديث )8(، وال خيفى فساد هذه العبارة، ولكّن باخلوف حصلت دهشة وغفلة 
به إىل اجلنّة، فقال: »يا رّب أتسخر يب  ُأِمَر  الّرجل الذي  العبادة، وكذلك  عن خلل 
الّسامء«،  التي قال لا: »أين اهلل؟«، فقالت: »يف  امللك؟!«)9( وكذلك اجلارية  وأنت 
فقال: »إهّنا مؤمنة«)10(، واهلل سبحانه ليس يف جهة، ولو اعتقدت ذلك جاهلًة لوجب 

َتْبِيينُه لا، ولكن َفِهَم املقصود، واْغَتَفَر اخللل يف الّتعبري، وأمثال ذلك كثرية جّدا.
1( ما بني عاقفتني سقط من ج. ويف ب: القايض أبو بكر بن الّطيب ما يخّصص ذلك.

2( الرّسالة القشريّية، 524/2.

3( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

4( كذا يف أ، ويف ب وج: ظاهر.

5( يف ج: منه.

6( رواه مسلم، الّصحيح، كتاب التوبة، باب يف الحّض عىل الّتوبة والفرح بها، رقم )7136(، ومسند 

البّزار، 78/13 رقم)6425(، ورشح الّسنة، كتاب الّدعوات، باب الّتوبة، رقم )1303(.
7( ما بني عاقفتني سقط من أ.

مسند  والّطرباين،  رقم)2217(،  املؤمنني،  أرواح  باب  الجنائز،  كتاب  الكربى،  الّسنن  الّنسايئ،   )8

الّشامّيني، 89/1 رقم)128( و180/4 رقم)3058(، والّطحاوي، رشح مشكل اآلثار، 34/2 رقم)561(.
9( مسلم، باب آخر أهل الّنار خروجا، رقم )479( و)480(، وابن ماجه، الّسنن، كتاب الزّهد، باب 

صفة الجّنة، رقم)4339(، ومسند أحمد، رقم)3595(.
10( مسلم، كتاب املساجد، باب تحريم الكالم يف الّصالة ونسخ ما كان من إباحته، رقم)1227(، 

الواجبة،  الرّقاب  العتق يف  العتق والوالء، باب ما يجوز من  الّليثي، كتاب  املوّطأ، رواية  مالك، 
رقم)1468(، أبو داود، الّسنن، كتاب الّصالة، باب تشميت العاطس يف الّصالة، رقم)930(. 
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غري  وأقواله  وأفعاله  ]حاله[ )1(  فرأينا  والّسنة،  بالكتاب  حاله  اعتربنا  من  نعم 
مرتبطة هبام، أو بُعَدت أقواله وأفعاله بعدا كثريا عن حال الّسلف، ثّم ظهر منه قول 
أو فعل خيالف)2( ظاهر الكتاب والّسنة، وحال الّسلف، مل نساحمه، ومل نفسح له يف 

إطالق العبارة، وهو أحقر وأقبح من أن نؤّول كالمه، أو نحمله عىل حممل.

وكذلك من يّدعي من الكرامات ما مل يقع للّسلف، يبعد حصول ذلك له وإن 
جاز، إذ هم صفوة اخللق، وأكثر نورا وإيامنا، واحتياجهم إىل ظهور الكرامات أكثر 
من احتياج غريهم، ومبادرة النّاس إىل تصديقهم أقرب، وكذلك من جهلنا حاله، 
تزّيا  ُيْقبل منه، وال كّل من  اّدعى  له يف إطالق األلفاظ، وليس كّل من  نتسامح  مل 
واالعتقادات  الّرديئة،  األشياء  اجلّهال  الفقراء  عىل  الغالب  بل  منهم،  القوم  بزّي 
القبيحة، واالعتقاد يف مشاخيهم ما ال يليق هبم، كمن يعتقد يف بعضهم أّن جربيل 
عليه الّسالم يأيت إليه، وقد وردت أحاديث من طرق يف معجم الّطرباين، وتاريخ ابن 
عساكر وغريمها، بأّن جربيل قال يوم موت النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا آخر نزويل إىل األرض 
أو إىل الّدنيا«)3(، أو ما هذا معناه، وكام اّدعاه بعضهم أّن بعض الفقراء حصل له من 
الرّشيعة، فكان ال يصيّل وال يصوم، وأمثال  القيام بحقوق  ما أسقط عنه  املعارف 
ذلك كثرية، فمثل هذا حُيْمل ما ُيْسَمع منه عىل ظاهره، للقرائن الّدالة عىل تّلقه)4(. 

وأّما غريه فمن علم حاله، فحسن الّظن به أوىل.

وللقوم أحوال تضيق عنها بطون األوراق، وحسن سامع واستامع، قال األستاذ 
ْوَت  أبو منصور الّتميمي يف مؤّلفه: روي عن بعض املشائخ أّنه سمع من قّوال الصَّ

الذي أّوله:

]جمزوء الكامل[
أشــتاقه فإذا بــدا  ***  أطرقت من إجالله)5(

1( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

2( يف أ: بخالف.

3( لفظه: قال جربيل: »سالم عليك يا أبا القاسم هذا وداع مّني ومنك«. املعجم الكبري، 141/12 

رقم )12708(. قال الهيثمي: رواه الطرباين وفيه املختار بن نافع وهو ضعيف. مجمع الّزوائد، 
.36/9

4( يف ج: والقرائن الّدالة عىل تخليقه. ويف ب: والقرائن الّدالة.

5( البيت للمعّوج الرَّقّي، وهو أبو بكر محّمد بن الحسن الرّقّي من شعراء الّشام، كان أستاذا 
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فقام قائام، ثّم أقبل ُمْطِرًقا بعينه إىل األرض، وبقي كذلك مبهوتا متحرّيا، فسئل 
عن حاله؟ فقال: »تصّورت إقبال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقمت إجالال له، ثّم تفّكرت يف 
مع  نفيس  إىل  ركوين  يف  نفيس  احتقرت  ثّم  اليبة،  فغلبتني  تعاىل،  اهلل  من  منزلته)1( 

نقصها، فبقيت بني اليبة واخلوف«.

وروي أّن بعض املشائخ سمع قّواال ينشد بيتا بالفارسّية، فقام وتواجد وبكى، 
ثم تبّسم بعد ذلك، وقال: احلمد هلل عىل ذلك! فسئل عن ذلك؟ فقال: سمعت ما 
فلاّم  للَِِّ﴾)2(،  َعْبًدا  َيُكوَن  َأْن  اْلَِسيُح  َيْسَتنْكَِف  تعاىل: ﴿َلْن  قوله  القرآن من  به  شهد 

علمت أيّن عبد اهلل، شكرته لذلك.

وأحوال املحّققني ال ينكرها من له معرفة باهلل ومواهبه)3(.

ولنعد)4( إىل مسألة الّرقص، فنذكر بعض األدّلة عىل سبيل االختصار.

باإلباحة،  قال  من  وأّما  مكروه،  فهو  ولعب،  لو  بأّنه  بالكراهة  قال  من  احتّج 
عائشة  عن  صحيحه  يف  مسلم  رواه  فام  الّسنة  أّما  والقياس،  الّسنة  بأمرين  فاحتّج 
ريض اهلل تعاىل عنها قالت: جاء حبش َيْزفِنُوَن يف يوم عيد ]يف[)5( املسجد، فدعاين 
النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص فوضعُت رأيس عىل َمنكبه، فجعلت أنظر إىل َلِعبِهم حّتى كنت أنا اّلتي)6( 

أنرصف عن النّظر إليهم)7(. والّزفن يف الّلغة: الّرقص.

للّصنوبرّي وصديقا له، قال ياقوت: نسج الّصنوبرّي عىل طريقته يف الّشعر، وتويّف سنة 307ه. 
انظر: العميدي محّمد بن أحمد أبو سعد، اإلبانة عن رسقات املتنبي، تحقيق إبراهيم الّدسوقي 
البساطي، دار املعارف، مرص، 1961م، ص45. يوسف البديعي، الّصبح املنبي عن حيثّية املتنّبي، 

تحقيق مصطفى الّسقا ومحّمد شتا، ط3، دار املعارف، القاهرة، ]دت[، ص214
1( يف أ: منزله.

2( سورة الّنساء، 172.

3( يف أ: ومبواهبه.

4( يف أ: لنعود.

5( ما بني عاقفتني من صحيح مسلم.

6( يف الّنسخ : اّلذي.

العيد،  أّيام  يف  فيه  معصية  ال  الذي  الّلعب  يف  الّرخصة  باب  العيدين،  صالة  كتاب  مسلم،   )7

رقم)2103(. ويف مسند أحمد رقم)12540( ومسند البّزار رقم)6810( بسند صحيح عن أنس 
َصالٌِح،  َعْبٌد  ٌد  ُمَحمَّ َوَيُقوُلوَن:  َوَيرُْقُصوَن  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َيَدْي رَُسوِل  َبنْيَ  َيزِْفُنوَن  اْلَحَبَشُة  َكاَنِت  قال: 

َصالٌِح. َعْبٌد  ٌد  ُمَحمَّ َيُقوُلوَن:  َقاُلوا:  َيُقوُلوَن؟«  »َما  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:  رَُسوُل  َفَقاَل 
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واحتّجوا أيضا بأّن جعفرا وعلّيا وزيدا حجلوا مّلا قال لم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما قال، 
عىل ما أخرجه البيهقي)1(.

وأّما القياس فقالوا: حركات عىل استقامة أو اعوجاج، فهي كسائر احلركات.

وقد اعرتض من قال بالكراهة عىل احلديث األّول، بأمور منها:

فإّن  الّطرق،  بني  مجعا  الّرقص،  من  القريبة)2(  احلركة  عىل  حممول  احلديث  أّن 
معظم الّطرق ليس فيها إالّ لعب احلبشة باحلراب، هذا ]أو ما هذا معناه[ )3( ذكره 

النّووي يف رشح مسلم عن العلامء)4(.

ومنها أّن الذي فعلته احلبشة أمر يرجع إىل احلرب فهو يرجع إىل أمر دينّي ذكره 
القرطبّي)5( واليسع بن عيسى الغافقي من املالكّيني)6(.

وكذلك احلديث الّثاين، قالوا: ليس حجلهم كهذا الّرقص.

واعرتضوا عىل القياس بأّن هذه حركات عىل ترتيب خاّص لعبا ولوا، فال يلحق 
بسائر احلركات.

واجلواب عن ذلك:

أّما ما ذكره النّووي فاألصل خالفه، وليس بني األحاديث تعارض وال خمالفة 
الّلعب  مجلة  ومن  باحلراب،  الّلعب  ذكر  فيها  األحاديث  تلك  فإّن  اجلمع،  ليقع 

1( الّسنن الكربى، كتاب الّنفقات، باب الخالة أحّق بالَحَضانة من الَعَصَبِة، رقم)15770(

2( يف ج: محمول عىل الكراهة القبيحة من الرّقص.

3( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

4( رشح الّنووي عىل مسلم، 184/6.

5( القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العّباس، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 

 – بريوت  الّطيب،  الكلم  ودار  كثري  ابن  دار  ط1،  وآخرين،  مستو  ديب  الّدين  محيي  تحقيق 
.536/2 1417ه/1996م،  دمشق، 

6( اليسع بن عيىس بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافقي الجياين، أبو يحيى)000 - 575 هـ 

هو  املرّية. وسكن  إىل  جّيان  من  أبوه  انتقل  بالقراآت.  العلامء  من  مؤرخ،  م(:   1179  -  000/
بلنسّية، ثم مالقة. ورحل إىل مرص، فاستوطن اإلسكندرية، ثم القاهرة. وجمع للّسلطان صالح 
الجزري، وقال: فيه  ابن  أّيوب كتابا سامه »املغرب يف محاسن املغرب« رآه  الّدين يوسف بن 
وكان  نقلها،  عند  العّباسية،  بالّدعوة  العبيدّيني،  منابر  عىل  من خطب مبرص  أّول  وهو  أوهام. 
غريه من الخطباء قد تهّيبوا املوقف، فلم يجرؤ عىل الخطابة غريه. وكان الّسلطان صالح الّدين 
يرى له ذلك، فيكرمه، ويسمع قوله، ويقبل شفاعته,حّدث عنه أبو عبد الله الّتجيبي وروى عنه 
أبو الفضل املقديس وأبو القاسم الّصفراوي وجامعة تويّف مبرص، شجرة الّنور الّزكّية يف طبقات 

املالكّية، 222/1 واألعالم، 191/8.
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الّرقص، ففي هذه الّرواية تبيني لبعض ذلك املجمل، فحاصله أهّنم رقصوا ولعبوا 
بحراهبم، وهذه عادة السودان إىل اآلن، يرقصون وحيذفون)1( حراهبم ويتلّقفوهنا)2(.

وهل  خيتلف)3(،  والّرقص  الّرقص،  مجلة  من  فعلوه  فام  الّثاين  احلديث  وأّما 
حركتهم إاّل نوع خمصوص عىل ترتيب خاّص؟ وكذلك هذا الّرقص.

وأّما ما قاله اليسع أّن يف رقصهم تدريبا للحرب، وكذلك القرطبّي، حيث قال: 
إّنه يرجع إىل أمر ديني، فاألحاديث تأباه، فإّنه إّنام كان لعبا ولوا، وقد قالت عائشة: 
»فاقدروا قدر اجلارية احلديثة الّسّن احلريصة عىل الّلهو«)4(، ويف بعض احلديث أّن 
النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ليعلم اليهود والنّصارى أّن يف ديننا فسحة«)5(، ويف احلديث أّن عمر 
ريض اهلل عنه قصد أن حيصبهم)6(، وإّنام كان ذلك ألّنه رأى لعبا ولوا يف املسجد، 
واستدعى  الّرقص،  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  أقّرهم  وقد  والّلعب،  الّلهو  عن  تصان  واملساجد 
]عائشة[ )7( لرؤية لعبهم، وهنى عمر عن هنيهم)8(، إذ فيه فسحة، وليس فيه مترين، 

وال يرجع إىل أمر احلرب.

وأّما كون احلركة عىل ترتيب خاّص، فليس الرّتتيب من رشطه، ولو كان، مل يكن 
فيه مرارا، ويف رقص احلبشة  البحث  ]قّدمنا  املنع، وكونه لوا ولعبا  يقتيض  ما  فيه 

ولعبهم ما يعّرفك أن ليس كّل لو ولعب[ )9( مكروها.

وأّما أصحاب األحوال واملواجيد فال اعرتاض عليهم فإهنم مغلوبون عىل احلركة، 
ويف كالم بعض الّشافعية ما خيرجه، حيث قال: »إذا كانت احلركة باختياره«، وال 

1( يف ب وج: يحدقون.

2( يف ب وج: يتلّقونها.

3( يف ج: مختلف.

4( البخاري، كتاب الّنكاح، باب نظر املرأة إىل الحبش ونحوهم من غري ريبة، رقم)5236(.

5( الحميدي، املسند، رقم )256(، والبغوي، رشح الّسنة، كتاب الجمعة، باب الّرخصة يف الّلعب 

يوم العيد، 323/4 رقم )1112(.
العيد،  أّيام  يف  فيه  معصية  ال  الذي  الّلعب  يف  الّرخصة  باب  العيدين،  صالة  كتاب  مسلم،   )6

رقم)2106(.
7( ما بني عاقفتني سقط من ج.

8( يف أ: رميهم. ويف مسند أحمد، رقم)10967(: َفَزَجرَُهْم ُعَمُر، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعُهْم َيا ُعَمُر، 

َفإِنَُّهْم َبُنو أَرِْفَدَة«.
9( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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شّك أّن األحلان لا تأثري يف استجالب احلركة، وكّلام لُطَف املزاُج، وخّفت الّروح، 
ورشفت النّفس، حّركتها األحلان، وهّزها الوجد، وكذلك الكالم احلسن، واملعنى 
الّرقيق)1(، حيّرك اجلسم، وقد ينتهي إىل أن يصري اإلنسان مغلوبا عىل احلركة. قال 
أبو منصور الّثعالبي يف بعض كتبه: كان أبو الّطيب سهل بن أيب سهل)2( الّصعلوكي 
الُبْستِي  الفتح  أيب  الّصوفية حّتى سمعت قول  أعرف سبب رقص  ما كنت  يقول: 

الكاتب فكدت أن أرقص طربا، وعلمت أّن الكالم احلسن ُيْرِقُص، وذلك قوله: 

]من الّطويل[

َيُقوُلوَن ذكر امْلَْرء حييا بنسله *** َوَما َأن َلُه ذكر إِذا مل يــكن نسل
ا هَبا)3( نسلو)4( َفقلت َلُم: نسيل َبَداِئع حكمتي *** َفإِن فاتنا نسل، َفإنَّ

وال شّك أّن احلركة تّفف الوارد وتضعفه،]وحيصل به اسرتواحة[ )5( وعالمة 
املغلوب أن ال يلزم)6( اإليقاع، والغالب عىل الّطباع الّداخلة املوافقة من غري قصد، 
وسّمى الغزايل احلركة املوزونة رقصا، وغريها اضطرابا، وال خيفي ممّا قّدمناه مرارا 
توجيه بقية املقاالت، ومن يفّرق بني الّتثني)7( وغريه يقول فيه تشّبه)8( بالنّساء، وقد 

لعن املتشّبه هبّن ]وهو وجه ظاهر[ )9( وهو قوّي، واهلل أعلم.

1( يف أ: الّدقيق.

الّطيب  أبو  الّنيسابورّي،  أ: سهل بن سهل. وهو : سهل بن محّمد بن سليامن الصعلويك  2( يف 

 .210/3 األعالم،  مفتيها.  وابن  نيسابور،  مفتي  )ت387ه(، 
3( يف أ وب: به.

4( عبد امللك بن محّمد بن إسامعيل أبو منصور الثعالبي )ت 429هـ(، تحسني القبيح وتقبيح 

الحسن، تحقيق شاكر العاشور، ط1، منشورات وزارة األوقاف والشؤون الّدينّية، بغداد، العراق، 
بريوت، 1401ه/1981م، ص 108.

5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( يف أ: يلتزم.

7( يف ب: الّشء.

8( يف أ: تشبيه.

9( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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الفرع الّثاين
بيع اجلارية املغّنية

بألف  باعها  فإن  بالغناء،  وألفني  غناء،  بغري  ألفا  تساوي  اجلارية  كانت  فإذا    

عن  ونقل  بطالنه،  إىل  طائفة  فذهبت  فيه،  اختلف  فقد  بألفني  باعها  وإن  صّح، 
مالك وأمحد، واختاره من الّشافعّية املحمودّي)1(، وذهبت طائفة إىل الصّحة، وهو 
قاس  فإنه  أيب حنيفة،  أّنه مذهب  يقتيض  الداية  وإيراد صاحب  الّظاهرية،  مذهب 
الّشافعية أبو بكر األودين)2(، وجزم به احلليمي،  آالت املالهي عليه، واختاره من 
وقال: الّثمن يكون حراما)3(، وقال إمام احلرمني: إّنه القياس الّسديد)4(، وصّححه 
النّووي)5(، واختاره أبو بكر ابن العريب املالكي، وبناه عىل إباحة الغناء وحتريمه، قال 
يف العارضة: وأّما بيع املغنّية فينبني عىل أّن الغناء حرام أو ليس بحرام، واحتّج عليه 

بام قّدمناه)6(، وحكاه)7( ابن محدان قوال يف مذهب أمحد.

الله  عبد  بن  محّمد  بكر  أبو  الّصقيّل  الّتميمي  يونس  وابن   254/9 املهّذب،  املجموع رشح   )1

)ت451ه(، الجامع ملسائل املدّونة، تحقيق مجموعة باحثني يف رسائل دكتوراه، معهد البحوث 
العلمّية وإحياء الّتاث اإلسالمي، جامعة أّم القرى، ط1، 1434ه/2013م، 429/15. ويف ترجمة 
املروزّي  محمود  بن  محّمد  بكر  أبو  قال:   198/2 لإلسنوي،  الّشافعية  طبقات  من  املحمودي 
املعروف باملحمودي. أخذ عن اإلمام الحافظ الزاهد أيب محّمد املروزّي املعروف بَعبدان -بفتح 
العني وبالباء املوحدة تثنية عبد- تلميذ املزين، والربيع، ذكره الرافعي يف مواضع منها: أنه أبطل 

بيع الجارية املغنية إذا بيعت بأزيد عن قيمتها لوال الغناء. مل أقف له عىل تأريخ وفاة.
د بن عبد الله بن بصري بن ورقة أبو بكر األوديّن، نسبة إىل أودن من قرى بخارى، كان  2( محمَّ

من أصحاب الوجوه، قال فيه الحاكم: كان شيخ الّشافعية، مبا وراء النهر، وكان من أزهد الفقهاء، 
وأورعهم، وأعبدهم، وأبكاهم عىل تقصريه، وأشّدهم تواضعا وإنابة. تويف سنة 385 هـ ببخارى. 
انظر: ابن الّصالح، طبقات الفقهاء الّشافعية، 1/ 195 - 196، واألسنوي، طبقات الّشافعية، 1/ 
38. وعبارة األودين كام نقلها إمام الحرمني هي: وقال أبو بكر األوَدين: ِمن أصحاِبنا َمن قال: يصّح 

البيع عىل كل حال، وال يختلف بالقصود واألغراض.
3( املنهاج يف شعب اإلميان، 23/3. 

4( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 203/13.

5( انظر املجموع اإلحالة الّسابقة.

6( عارضة األحوذي، 282/5.

7( يف ج: وحىك.
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وذهبت طائفة إىل الّتفصيل فقالت: إن قصد الغناء بطل، وإاّل فال، وهو املوجود 
ثمن  بزيادة  جيوز  ال  قالوا:   )1( ]حيث[  املالكّية  من  كثري  وكذلك  احلنابلة،  كتب  يف 
ألجل الغناء، وقال ابن رشد يف املقّدمات: إن باع بزيادة ثمن ألجل الغناء حُرَم عىل 
وحكى  تقاسيم،  وذكر  خاّصة،  املشرتي  عىل  َحُرَم  لذلك  املشرتي  زاد  وإن  البائع، 
خالفا يف أّنه حيُرم مجيع الّثمن أو ما يقابل الغناء)2(، وقال يف الّتهذيب وكره مالك بيع 
املغنّية، قال ابن القاسم: »فإن وقع فسخ«)3(. وقال الّسوساوي)4( املالكّي: »إن رشط 
أهّنا مغنّية فسد، وإاّل فال«. وقال أشهب)5(: »ال تباع ممّن يعلم أهّنا مغنّية وإن ترّبأ من 
ذلك«)6(. وقال عبد امللك بن حبيب يف مؤّلفه يف الّسامع: »االحتياط للّدين أن ال تباع 
يف املواضع التي علم فيها أهّنا مغنّية«، وإىل الّتفصيل يف الّصّحة وعدمها عند قصد 

الغناء وعدمه ذهب من الّشافعّية أبو زيد املروزّي)7( شيخ القّفال)8(. واهلل أعلم.

احتّج من قال بالبطالن بحديث النّهي عن بيع املغنّيات، وقد قّدمناه يف الغناء، 
وبعضهم عّلله بأهّنا صنعة حمّرمة فال يصّح العقد عليها كسائر املحّرمات، واحتّج 

املجّوزون بالنّص والقياس:

ما  هنا  يأت  ومل  بيع،  كّل  فعّم  اْلَبْيَع﴾)9(،  اللَُّ  ﴿َوَأَحلَّ  تعاىل:  فقوله  النّّص  أّما 
خيّصصه، فبقي عىل عمومه فيام مل يثبت فيه نّص.

1( ما بني عاقفتني من أ.

2( املقّدمات املمّهدات، 421/3.

3( الرباذعي أبو سعيد خلف بن أيب القاسم محّمد األزدي القريواين املاليك)ت 438ه(، تهذيب 

مسائل املدّونة، تحقيق أحمد فريد املزيدي، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 2006م، 122/3.
انظر:  إىل سحنون،  ينسب  والقول  ترجمة،  له  أعرف  الّشوشاوي. ومل  ج:  أ وب، ويف  كذا يف   )4

.31/5 خليل،  مخترص  رشح  املاليك،  الخريش 
5( أشهب بن عبد العزيز بن داود القييس العامري الجعدّي، أبو عمرو)-145 204 هـ / 762هـ- 

819م(: فقيه الّديار املرصّية يف عرصه. كان صاحب اإلمام مالك. قال الّشافعي: ما أخرجت مرص 
أفقه من أشهب لوال طيش فيه. قيل: اسمه مسكني، وأشهب لقب له. مات مبرص. األعالم، 333/1.

6( الجامع ملسائل املدّونة، 430/15. وعبارته كاملة: ال تباع ممن يعلم أنها مغنية، وإن تربأ من 

ذلك مل يكن شيًئا، ألنه إخبار بغناها. 
7( أبو زيد املروزي، محّمد بن أحمد بن عبد الله بن محّمد، الفاشايّن )301 - 371ه(، من قرية 

الّشافعي، وأحسنهم  الناس ملذهب  أحفظ  الخراسانّيني، من  أمّئة  قرى مرو من  إحدى  فاشان، 
نظراً، تفّقه عىل أيب إسحاق املروزي، وتفّقه عليه القّفال أبو بكر املروزي، وفقهاء مرو، وروى عنه 
الحاكم والّدارقطني، قال إمام الحرمني عنه: كان أبو زيد من أذىك األمّئة قريحة. تهذيب األسامء 

والّلغات، 190/1 وطبقات الّشافعية لإلسنوي، 200/2، وطبقات الّسبيك، 71/3.
8( انظر: روضة الّطالبني وعمدة املفتني، 354/3.

9( سورة البقرة، 275.
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وأجابوا عن احلديث بأّنه ضعيف، وقد قّدمناه، وبعض الّشافعّية محله عىل املغنّية 
باآلالت املحّرمة، واّدعى أّنه الغالب عىل املغنّيات فخرج احلديث خمرج الغالب. 

وأجلأه إىل هذا أمران:

بسببه،  فيهّن  يتنافس  األّول،  الّصدر  كان مشهورا يف  املغنّيات  بيع  أّن  أحدمها: 
وقد قّدمنا ما رواه احلافظ أبو حمّمد ابن حزم يف ترمجة عبد اهلل بن جعفر، وعرض 
اجلارية املغنّية، وغناءها عند الَعْقد بحرضة ابن عمر، ومل ينكر ذلك أحد، وذكر أبو 
الفرج األصبهاين أّن عبد اهلل بن جعفر اشرتى جارية ]مغنّية[ )1( بأربعني ألفا وكانت 

مغنّية)2(.

األمر الّثاين: أّن املغنّية عنْيٌ طاهرة، مستكملة جلميع رشائط البيع، فصّح بيعها 
بالّتحريم)3( من  عّلل  الغناء، ومن  مل حيّرم  َمن  قياسا عىل غريها، وهذا عىل طريقة 
احلنابلة فليس بمّتجه، فإّن أمحد مل حيّرم الغناء، ومنعه البيع حيتمل أّنه ألجل األخبار 
الواردة، وإن كانت ضعيفة عىل ما ُنِقَل من طريقته يف مثل ذلك ]أّنه يعمل باحلديث 
عنده  فهو  حسنة،  وال  صحيحة  سنّة  ثّم  يكن  مل  إذا  القياس  عىل  ويقّدمه  الّضعيف 
أوىل من الّرأي[ )4(، وحيتمل أّنه علم حال تلك اجلارية التي كانت لليتيم، أهنا تغنّي 
باآلالت)5( أو أّن الغناء)6( ال ُيَقاَبُل بالعوضّية ألّنه غري منضبط ونحو ذلك، وجُيَْمع 

بني منعه البيع، وبني نصوصه وفعله املقتضية لإلباحة. 

وما استنبطه ابن اجلوزي ال يّتجه ملا ذكرنا، ثّم إّن ابن اجلوزي اعتذر عن سامع 
إّنام كان يسمع من جواريه ومثل ذلك جيوز)7(. وقال  أّنه  الغناء  عبد اهلل بن جعفر 
بالرّشاء  يستبيح  واملشرتي  جاريته،  سامع  من  املنع  إىل  سبيل  ال  املالكي  العريب  ابن 
مجيع املنافع فال وجه للمنع، وقال يف العارضة: قال علامؤنا بجملتهم: يثبت اخليار، 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( األغاين، 179/17.

3( يف ج: عّلل به التحريم. ويف ب: ومن عّلل الّتحريم.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( أسفل لفظة اآلالت ُكِتَب: أي باآلالت املحرّمة.

6( يف ب: وأّن الغناء.

7( تلبيس إبليس، ص216.
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قّدمنا اجلواب  يثبت وحكم بفسخه)1(، وقد  الغناء عندهم حراما مل  قال: ولو كان 
عن مالك يف فصل اإلمجاع، وثبوت اخليار ال يلزم منه ما ذكروه، قال ابن العريب يف 
العارضة: وإّنام يثبت اخليار للمشّقة يف حفظها وقطع العالئق التي َتْرَتبُِط بالغناء من 

فساد املقاصد والّشوق)2( إىل اخلُْلَطة، وكّل ذلك ينفر منه )3(.

ِلُق)4( اجلاريَة، واّدعى أّن املالكّية  ونقل الّروياين عن املالكّية أّن العّلة كون الغناء خُيْ
ال يرّدون العبد)5(، عىل أّن ابن حبيب ]اختار أّنه ليس عيبا ألّنه يزيد يف الّثمن[ )6( 

وابن املّواز وغريهم قطعوا بعدم الرّد وقد قدّمناه.

 ورأيت يف كالم ]بعض[)7( الّشافعية الّتعليل بعدم انضباط الغناء، وأّنه ال يقابل 
كالكتابة  املراتب  أدنى  عىل  ينزل  ويقولون:  ذلك،  يمنعون  واملجّوزون  بالعوضّية، 
اختالفا  والّرداءة  اجلودة  بسبب  تتلف  القيمة  كانت  وإن  األوصاف،  من  وغريها 
َأَر من الّشافعّية وال من غريهم من تعّرض للعبد إالّ ما حكاه الّرويايّن،  كثريا، وملْ 
وهو يعّرفك أّن املنع يف اجلارية ليس للّتحريم، وما نعلم َمن قال بمنع بيع اجلارية 
بَأْلٍف)8( صّح قطعا،  اشرتاها  إذا  أّنه  الّشافعية واحلنابلة وغريهم  بل رّصح  مطلقا، 
الّطيور  بيع  صّحة  عىل  واحلنابلة  الّشافعي  نّص  فقد  مطلقا،  البيع  صّحة  واملّتجه 

املسموعة ألجل الّتأّنس بصوهتا)9(، مع أّنه ُيْشِجي ويطرب.

1( عارضة األحوذي، 250/1.

2( كذا يف أ وب ويف العارضة: الّتشّوف.

3( م، ن، ص، 250/1.

الخيار ألن ذلك  يبثت  الجارية:  الّرويايّن: وقال مالك يف  أ: لحلق، ويف ب: بخلق. وعبارة  4( يف 

يخلقها ويدل عىل قلة صيانتها. وعبارة الحاوي، 254/5: َوَقاَل َمالٌِك َهَذا َعْيٌب َولَُه الرَّدُّ أِلَنَّ َذلَِك 
ُيْخِلُقَها َوَيُدلُّ َعىَل ِقلَِّة ِصَياَنِتَها«. وقوله: يخلقها من قولهم: َخُلَقت املرأة َخاَلَقًة: َحُسَن ُخُلُقَها 
. انظر: تاج العروس، )مادة خلق(، وكتاب األفعال أليب القاسم عيّل بن جعفر الّسعدي، ط1،  وَتمَّ
عامل الكتب، بريوت، 1983م، 283/1. قلت: ولهذا املعنى رّدوا قول مالك فقالوا عنه: َوَهَذا َخَطٌأ 
أِلَنَّ اْلِغَناَء َصْنَعٌة َتِزيُد يِف مَثَِنَها َواْلُمْبَتَغى ِمَن الرَِّقيِق َتْوِفرُي اأْلمَْثَاِن َفإِْن َكرَِه َذلَِك ِمْنَها أَْمَكَنُه أَْن 

َها َومَيَْنَعَها ِمْنُه. َيُكفَّ
5( بحر املذهب، 540/4. 

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( ما بني عاقفتني ليس يف ب.

8( يف ب وج: باأللف.

أحمد  بن  محّمد  الّدين  تقّي  الّنجار  بابن  الّشهري  الحنبيل  والفتوحي   92/5 املذهب،  بحر   )9

الرسالة،  مؤسسة  ط1،  الّتيّك،  املحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  اإلرادات،  منتهى  )972هـ(، 
.363/5 1419هـ/1999م، 
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أنشد أبو هالل العسكرّي يف األوائل حلميد بن ثور)1( من العرب:

]من الّطويل[
اَم)2( ْوَق إاّل مَحَاَمٌة *** َدَعْت َساَق ُحرٍّ يِف مَحَاٍم َتَرنَّ َوَما َهاَج َهَذا الشَّ

َعِجْبُت َلَا َأنَّى َيكوُن ِغنَاُؤها *** َفِصيًحا َومَلْ َتْفَغْر بَِمنْطِِقَها َفاَم
ُه َصوُت َأْعَجاَم)3( ُه َصوُت ِمْثِلَها *** َواَل َعَربِيًّا َشاقَّ ومَلْ َأَر ِمْثيِل َشاقَّ

وإذا صّح بيع الّطيور لسامع صوهتا، فاآلدمي َأْوىَل، وال خيفى توجيه املفّصلني. 
واهلل أعلم.

1( ُحَمْيد بن َثْور بن حزن الهاليّل العامرّي، أبو املثنى)000 - نحو 30؟ هـ/000 - نحو 650؟ م(: 

شاعر مخرضم. عاش زمنا يف الجاهلية. وشهد حنينا مع املرشكني. وأسلم ووفد عىل النبي صىّل 
الله عليه وسلم ومات يف خالفة عثامن.

وقيل: أدرك زمن عبد امللك بن مروان. وعّده الجمحّي يف الطبقة الرابعة من اإلسالميني. األعالم، 
.283/2

2( كذا يف أ وب واألوائل، ويف ديوان حميد :

]من الّطويل[
ا وُق إالَّ َحاَمَمٌة *** َدَعْت ساَق ُحّر َتْرَحًة وَترَنُّ وما هاَج هذا الشَّ

3( كذا يف أ وب واألوائل، ويف الّديوان:

َفَلْم أَر َمْحُزوناً لَه ِمْثُل َصْوِتَها *** َوالَ َعَرِبياً َشاَقُه َصْوُت أْعَجاَم
انظر: حميد بن ثور الهاليل، الّديوان، تحقيق عبد العزيز امليمني، الّدار القومّية للّطباعة والّنرش، 

القاهرة، 1384ه/1965م، ص24 و27.
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الفرع الّثالث
بيع آالت املالهي كاألوتار واملزمار

وقد اختلف فيه، فذهبت طائفة إىل بطالنه، وهو الذي رأيته يف كتب مجاعة من 
املالكّية واحلنابلة، وهو األصّح يف مذهب الّشافعّي عىل ما ذكر أبو القاسم الّرافعّي 
والنّووّي، ألهّنام خّصا اخلالف بام إذا كان بعد احلّل والّرّض)1( مااًل، وقطعا بالبطالن 
إذا مل يكن)2(، وإىل البطالن ذهب أبو يوسف وحمّمد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة)3(.

وذهبت طائفة إىل الّصّحة وهو مذهب ]اإلمام[)4( أيب حنيفة)5(، والّظاهرّية)6(، 
وبعض الّشافعّية عىل ما حكاه أبو سعد)7( املتويّل يف تتّمته، وحكاه ابن محدان احلنبيّل 

قوال يف مذهب أمحد.

وذهبت طائفة إىل تفصيل، فقالت: إن كان حملوال ال يصلح)8( ملنفعة مباحة مل 
يصّح، وإالّ صّح. وهذا ما صّححه املتويّل الّشافعي)9(، وجزم به املاوردّي ]فقال: 

1( يف أ: بعد الخّل والرّّض.

2( العزيز رشح الوجيز، 30/4، واملجموع رشح املهّذب، 256/9 وعبارته: آاَلُت اْلَماَلِهي َكاْلِمزَْماِر 

ْنُبوِر َوَغرْيِِهاَم إْن َكاَنْت ِبَحْيُث اَل ُتَعدُّ َبْعَد الرَّضِّ َواْلَحلِّ َمااًل لَْم َيِصحَّ َبْيُعَها أِلَنَُّه لَْيَس ِفيَها  َوالطُّ
ُرِق إالَّ املتويّل والروياىن فحكيا فيه وجها أَنَُّه  َمْنَفَعٌة رَشًْعا َهَكَذا َقَطَع ِبِه اأْلَْصَحاُب يِف َجِميِع الطُّ
َوِر  ِة َبْيِعَها َوَبْيِع اأْلَْصَناِم َوالصُّ َيِصحُّ اْلَبْيُع َوُهَو َشاذٌّ َباِطٌل َوإِْن َكاَن رَُضاُضَها ُيَعدُّ َمااًل َفِفي ِصحَّ
ِة وغريها ثالثة أوجه: ]أّولها وهو:[ أصّحها: اْلُبْطاَلُن َوِبِه َقَطَع َكِثرُيوَن. َهِب َواْلِفضَّ اْلُمتََّخَذِة ِمْن الذَّ

ُة. حَّ َوالثَّايِن: الصِّ
َوالثَّالُِث: َوُهَو اْخِتَياُر اْلَقايِض ُحَسنْيٍ يِف َتْعِليِقِه َواْلُمَتَويلِّ َوإَِماِم اْلَحرََمنْيِ َواْلَغزَايِلِّ أَنَُّه إْن ُاتُِّخَذ ِمْن 

َجْوَهٍر َنِفيٍس َصحَّ َبْيُعَها َوإِْن ُاتُِّخَذ ِمْن َخَشٍب َوَنْحِوِه َفاَل.
ُة اأْلَْصَحاِب َواَللَُّه َتَعاىَل أَْعَلُم. َقاَل الرَّاِفِعيُّ َواْلَمْذَهُب اْلُبْطاَلُن ُمْطَلًقا َقاَل َوِبِه َقَطَع َعامَّ

3( بدائع الّصنائع يف ترتيب الرّشائع، 144/5.

4( ما بني عاقفتني من ب.

5( م، ن، 144/5.

6( املحىّل باآلثار، 559/7.

7( يف ج: ابن سعد.

8( يف أ: إن كانت محلولة ال تصلح.

9( املجموع رشح املهّذب، 256/9.
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إذا كان يمكن االنتفاع هبا إذا فصلت جاز[)1( لكنّه قال: يكره البيع قبل الّتفصيل)2(.

 وذهبت طائفة إىل تفصيل آخر، فقالت: إن كانت ]اآلالت[)3( من جوهر نفيس 
صّح، وإن اّتذت من خشب ونحوه مل يصّح، وهو اختيار إمام احلرمني، والغزايل)4( 
يقصد رضاضه)6( صّح،  نفيس  كان من جوهر  إن  قال يف ذخائره)5(:  وجُميَّل حيث 
أّنه ال يصّح، ومن  فالّظاهر  يتمّول،  يقصد، ولكنّه  مل  منع وإن  ومن أصحابنا ]من 

أصحابنا[ )7( من قال يصّح.

احتّج من قال باملنع بأهّنا آالت حيرم استعاملا فلم يصّح بيعها كاخلمر ونحوه، 
َل َلُكْم  واحتّج من قال بالّصحة بقوله:« ﴿وَأَحلَّ اللُ الَبْيَع﴾)8(، وبقوله: ﴿َوَقْد َفصَّ
َم َعَلْيُكْم﴾)9(، ومل يرد نّص من اهلل وال من رسوله بتحريمه، فهو عىل اإلباحة،  َما َحرَّ
وهذا ما احتّج به ابن حزم وغريه من املبيحني لسامع ذلك، ومن ]املتأّخرين َمن[)10( 
استعاملا  يلزم من رشائها  بأّنه ال  يوّجه  قد  الّشافعّية، وغريهم  بالّتحريم من  يقول 
الّشافعية  نّص  وقد  مباحة.  منفعة  يف  صورته  عىل  به  االنتفاع  ويمكن  حمّرم)11(،  يف 
وغريهم عىل صّحة رشاء آنية الّذهب وهي عىل صورهتا، وإن كان استعاملا حمّرما 

واتاذها ]ذهبا[ )12( حمّرما عىل القول املرّجح عندهم.

تنبيه:
وقع يف كالم املاوردي - مّلا تكّلم يف مسألة الّتمثيل باألوتار واملزمار- ذكر)13( 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( الحاوي الكبري، 385/5. وعبارة أ: لكّنه قال: يكره البيع إذا صلح منفعة مباحة.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ وج.

4( املجموع رشح املهّذب، 256/9، والعزيز رشح الوجيز، 30/4.

5( يف ج: وأما مجيل حيث قال يف ذلك.

ه رَّضاً كرَسه ورُضاُضه ُكسارُه. 6( يف ب وج: رضاضته. ويف لسان العرب: يقال: رَضَّ

7( ما بني عاقفتني سقط من ج.

8( سورة البقرة، 275.

9( سورة األنعام، 119.

10( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

11( كذا يف أ، ويف ب وج: من يقول بالّتحريم من الّشافعية وغريهم قد يؤخذ الجواز بأّنه ال يلزم 

من رشائها استعاملها يف محرّم.
12( ما بني عاقفتني من ج.

13( يف ب وج: وكذا الّدف أيضا.
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الّدّف أيضا، وأطلق الكالم، وغريه ممّن تقدم النّقل عنه من الفقهاء مل يذكر الدّف، 
وإّنام يمّثلون باملزمار واألوتار ونحو ذلك، ولعّل يف النّسخة التي رأيتها من احلاوي 
غلطا)1(، فإن الدّف ال يّتجه املنع منه بحال، فإّنا ال نعرف من قال بتحريمه مطلقا 
إالّ ما جاء يف بعض كتب احلنفّية من ذكر خالف، وقد قّدمنا الكالم فيه، فبعضهم 
يقول: الرّضب به سنّة، وبعضهم خيّص بأوقات، وبعضهم يبيح)2(، وبعضهم خيّص 
فال  املواضع،  تلك  يف  وإّما  مطلقا،  إّما  به،  ينتفع  فهو  كذلك  كان  وإذا  قّدمنا،  كام 
يصّح املنع من بيعه أصال، وكذا كّل آلة جيوز الرّضب هبا إّما مطلقا، وإّما يف بعض 
األوقات، ال يّتجه املنع فيها، وإطالق من أطلق حممول عىل اآللة املحّرمة، والّتمثيل 
يتنّبه)3( به عىل ذلك، وقد قّدمنا ما ذكره القايض أبو الّطّيب يف باب الوصّية، - واهلل 

أعلم- وال خيفي توجيه بقّية األقوال.

ْنُبوِر  َكالطُّ اْلَماَلِهي  ا  َفأَمَّ بيعها:«  وحكم  املالهي  آالت  بيان  يف  املاوردّي  قول  إىل  يشري  لعّله   )1

فِّ َواْلِمزَْماِر، َفإِْن أَْمَكَن ااِلْنِتَفاُع ِبَها إَِذا ُفِصَلْت َجاَز َبْيُعَها، وََكَذلَِك اللَِّعُب«. الحاوي،  َواْلُعوِد َوالدُّ
.385/5

2( يف ج: مل يبح.

3( يف ب: ينّبه.
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الفرع الّرابع
االستئجار للغناء

وقد اختلف فيه، فذهبت طائفة إىل املنع من االستئجار، وهو مذهب أيب حنيفة 
ومالك وأمحد، ونقل عن مذهب الّشافعي، حكاه األستاذ أبو منصور، وقد قّدمناه. 
وقال ابن املنذر: أمجع كّل من حُيَْفظ عنه من أهل العلم عىل بطالنه)1(. وذهب بعض 
الفقهاء إىل صّحته ممّن جَيُوُز سامع صوته، كام إذا كان من الّرجال للّرجال، والنّساء 
خالف  عىل  الفتنة،  أمن  عند  ولغريهم  واملحارم،  للنّساء،  النّساء  وكذا  املحارم)2(، 

فيه)3(، برشط أن ال توجد خلوة.

أيب  الّشيخ  تنبيه  الّتمويه عن  »رفع  كتابه  احلموّي يف  يوسف  بن  أورده محزة  وقد 
إسحاق الّشريازي الّشافعي«)4( وقال اجلييل يف »رشح الّتنبيه« مّلا ذكر كالم الّشيخ أيب 
إسحاق، والذي قاله غري الّشيخ: أّنه إن استأجر من النّساء جارية مغنّية جاز إذا مل يكن 

فيه فحش، وإن استأجر الّرجال للغناء جاز، وحيتمل أن يمنع عىل اإلطالق. انتهى.

1( ابن املنذر اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، 325/6.

2( يف ج: أو الّنساء للّنساء املحارم.

3( يف أ: عىل الخالف فيه.

العّباس أحمد بن كشاسب بن عيّل كامل  الّتنبيه« هو رشح أليب  الّتمويه عن مشكل  4( »رفع 

الّدين الدزماري، )ت 643ه(، عىل كتاب الّتنبيه يف فروع الّشافعية للّشيخ أيب إسحاق الّشريازي 
)ت476ه( وهو يف مجلدين، ومل يستوعب فيه كل مسائل التنبيه. طبقات الّشافعية البن قايض 

شهبة 100/2، وكشف الظنون، 489/1 .
 يف حني سّمى أبو العالء موّفق الّدين حمزة بن يوسف بن سعيد الحموي الّشافعي، )ت 670ه( 
رشحه عىل نفس الكتاب: »املبهت« كذا قال ابن قايض شهبة يف الّطبقات، 132/2 وحاجي خليفة 
يف كشف الظنون، 489/1، وذكر الّزركيل يف األعالم، 281/2، أّن »املبهت« يسّمى أيضا: »إزالة 
الّتمويه يف مشاكل التنبيه -خ«، ورمز )خ( يف اصطالحه: مخطوط وأراد به ما ال يزال محفوظا 
يف بعض الخزائن العاّمة أو الخاّصة من كتب السلف والخلف. وهذا يعني أّن الزركيل ذكر اسم 
الكتاب »إزالة الّتمويه يف مشاكل التنبيه« عن معرفة واّطالع، يصّدقه قول األدفوي، ويصّدق هو 
ما ورد يف نّص اإلمتاع، من كون اسم الكتاب هو رفع الّتمويه عن تنبيه أيب إسحاق، إذ اإلزالة 

إّنا هي رفع.
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والّشيخ أبو حامد ذكر ضابطا لصّحة اإلجارة يندرج فيه صّحة االستئجار للغناء، 
وحكى شارح املقنع من احلنابلة كراهة االستئجار للغناء عن النّخعّي والّشعبي)1(، 

واجلاري عىل قواعد الّظاهرية الّصحة.

واعلم أّن أكثر القائلني بالبطالن يعلّلون بأهّنا منفعة حمّرمة، وهذا يعّرفك أهّنم 
يقصدون الغناء املحّرم ال الغناء املباح، وهو الذي حيمل عليه قول الّشيخ أيب إسحاق 
يف الّتنبيه: »وال يصّح عىل منفعة حمّرمة كالغناء والّزمر«)2(، أي الغناء املقرتن بالّزمر، 
مع  ال  له  مروءة  ال  َمْن  مع  القّوال  عّد  الّشهادات  كتاب  يف  أّنه  ذلك  عىل  والّدليل 
أهل املعايص)3(، ويف املهّذب َنصَّ عىل أّن الغناء مكروه وليس بمحّرم)4(، ويف باب 
اإلجارة )5( مل يقصد بيان الغناء املحّرم من غريه، فهو كالم ُأمْجِل يف غري مقصوده، 
وقد محله بعض الرّشاح لكالمه عىل الغناء املحّرم كام ذكرته، وال يّتجه غريه، فليس 
الغناء حمّرما، وقد نقل ابن طاهر عن الّشيخ استامع العود كام قّدمنا، وكذلك ما قاله 
ابن الّصباغ يف شامله يف باب اخليار مؤّول، فإّنه أيضا نّص يف الّشهادات أّنه مكروه 

وليس بمحّرم، فالقول بإباحة الغناء ومنع االستئجار ال يّتجه.

بالعوضّية، وهو جمّرد دعوى، وليس فيه كتاب  ُيَقاَبل  وبعضهم يعّلل بكونه ال 
وال سنّة، وقد نّص مجاعة من الّشافعية واحلنابلة وغريهم عىل صّحة استئجار الّطيور 
املسموعة لالستئناس بسامع أصواهتا، وقطع هبذا من الّشافعية املتويّل والَبنَْدنيجّي، 
تاج  الّشيخ  فاالستئجار لسامع صوت اآلدمي أوىل، وقد عّلل هبذا اجلييل، وجعله 

الّدين الفزاري يف رشح الّتنبيه القياس.

وقد قّدمنا أن األصّح يف مذهب ]الّشافعي[ )6( وغريه صّحة بيع اجلارية املغنّية، 
وإن َقَصَد الغناء َوَبَذَل فيه الّثمن الّزائد)7( عىل القيمة لوال الغناء، فقد جعلوه مقاَبال 

بالعوضّية، فقياسه صّحة اإلجارة.

1( قال يف الرّشح الكبري عىل منت املقنع 41/4: »الحكم يف كل ما قصد به الحرام كبيع السالح يف الفتنة 

أو ألهل الحرب أو لقطاع الطريق، وبيع األمة للغناء أو إجارتها لذلك فهو حرام والعقد باطل«.
2( التنبيه، ص123.

3( م، ن، ص269.

4( املهّذب، 440/3.

5( من التنبيه. انظر ما سبق من اإلحالة عليه.

6( ما بني عاقفتني سقط من ج.

7( يف أ: بزائد.
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وغريه  احلرمني  إمام  وحكى  املغنّية،  اجلارية  يف  الّسلم  جواز  أيضا  قّدمنا)1(  وقد 
وجهني يف أّنه إذا غصب جاريًة مغنّية فنسيت الغناء هل يضمنه الغاصب؟)2( فجزم)3( 
يف  ذلك  جيروا  ومل  بالغصب،  مضمونا  الغناء  فجعلوا  بالّضامن،  الّتلخيص  صاحب 
بأّن املنفعة  النّطاح، بل قطعوا بعدم الّضامن، وعّللوا  الّديك الّراش والكبش  نسيان 
حمّرمة، عىل أيّن أقول: لو كان الغناء حمّرما الّته جريان خالف)4( يف صحة اإلجارة، 
رجال  إنساٌن  استأجر  لو  أّنه  ذخائره:  يف  جُميَّل  حكى  كام  مباحة،  منفعة  يف  ويستعمل 
حلَْمِل اخلمر ففي صّحة اإلجارة وجهان، ومن صّحح قال: املنفعة ال تتعنّي بالّذكر)5(، 
وحكى هو أيضا والفورايّن وابن داود: من استأجر مسلام لبناء كنيسة، أو استأجر دارا 
قال جميّل: ففي صّحة اإلجارة ]وجهان، ومن  فيها صنام،  أو جيعل  ليّتخذها كنيسة، 

صّحح قال: لعّله يسكنها، وقياس ذلك صّحة[)6( اإلجارة للغناء كام ذكرت.

ويف منية املفتي من كتب احلنفّية أّنه إذا استأجره لينحت له العود أو الرببط يطّيب 
له األجر، إالّ أّنه يأثم)7(، وأّن املغنّية إذا قضت َدْينَها من كسبها)8( أجرب الّطالب عىل 
األخذ، وإذا قلنا ال يصّح االستئجار للغناء، فلو استأجره له)9( هل يستحّق شيئا ؟ مل 
أر من ذكره، والقياس أّنه يستحّق فقد قال املاوردّي يف احلاوي يف كتاب النّفقات: أّن 
من كانت عادته أن يعمل الصور إذا اسُتؤِجر لعمل صورة مل يستحّق املسّمى لفساد 

العقد، ويستحّق أجرة املثل.

وكذا قال أيضا: أّنه إذا كان الّزوج عاجزا عن الكسب - وذكر أسباب العجز- 
ومن مجلتها كون الّسبب موِصاًل إىل الكسب املحظور)10( ]أي املحّرم[ )11( كصنّاع 

1( قي أ: وقدمنا.

2( نهاية املطلب، 202/13.

3( يف أ: جعل.

4( يف ج: الخالف.

5( يف ب وج: للّذكر.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( الّسجستاين يوسف بن أيب سعيد بن أحمد )ت 638ه - 1240م(، منية املفتي، مخطوط املكتبة 

األزهرّية، خاص)385( عام )7587( باب األعامل التي تصّح اإلجارة لها أو ال تصّح، ورقة 54 و. 
وعبارته: أّجر لينحت له الّطنبور أو الرببط يطّيب األجر إاّل أّنه أثم.

8( كذا يف أ، ويف ب وج: من تركتها. 

9( يف أ: استأجر له.

10( يف أ: املحظور به.

11( ما بني عاقفتني سقط من ب.
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يستحّق  أن  والبّد  حمظور،  إىل  يوصل  ألّنه  املسّمى  الّصانع  يستحق  فال  املالهي، 
الفسخ)2(،  خيار  لزوجته  يكون  وال  مورسا،  به  فيصري  أجرا،  عمله)1(  لتفويت 

فقياس ذلك)3( ما ذكرته.

وأّما استيجار اآلالت فمن يقول بالّتحريم يمنع اإلجارة وجييء فيه من البحث 
ما ذكرته، ومن يقول باإلباحة يلزمه إجازة اإلجارة الستجامع الرشائط، وقد قال 
الّلخمي من املالكّية يف »كتاب الّتبرصة« : »اختلف يف إجازة الدّف يف العرس فكرهه 

مالك«)4(.

وقال ابن القاسم يف العتبية يف أجر)5( املعازف والّلهو يف العرس: الذي يرّخص 
فيه وهو الدّف يقىض به، وأّما املزمار والعود فال يقىض به)6(. 

وقال القايض عياض يف الّتنبيهات: إهّنم قالوا: جيوز)7( إجارة الدّف املباح، وأّما 
املعازف فال جيوز رضهبا وال استئجارها)8(.

وكره  العرس،  يف  والدّف  املعازف  إجارة  ينبغي  »وال  الّتهذيب:  يف  وقال 
]مالك[ )9( ذلك وضّعفه. انتهى)10(.

أن سئل عن جواز رضب  بعد  مالك  للنّاقل عن كالم  أّنه وقع ذلك  وال شّك 
الدّف، وعن اإلجارة، واختلف أصحابه هل قوله: »كره ذلك وضّعفه«[)11( راجع 

إىل الرّضب أو إىل اإلجارة.

1( يف ب: لتقوية عمله.

2( الحاوي الكبري، 459/11.

3( يف ج: فخيار ذلك الفسخ.

4( الّتبرصة، 4959/10.

5( يف ب وج: يف الغنية يف آخر.

6( البيان والّتحصيل، 220/9.

7( يف أ: بجواز.

8( التنبيهات املستنبطة عىل الكتب املدّونة واملختلطة، 1488/3.

9( ما بني عاقفتني سقط من أ.

10( الّتهذيب يف اختصار املدّونة، 358/3.

11( ما بني عاقفتني سقط من ج.
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وعليها  قال:  اإلجارة،  إىل  رجوعه  األشبه  الّتنبيهات:  يف  عياض  القايض  قال 
عمل  من  ليس  فإّنه  ذلك  يف  ظاهرة  والكراهة  قال:  املخترصين،  أكثر  اخترصه)1( 
الّصاحلني، وإن كان رضب الدّف ]هنا[)2( مباحا يف العرس، فليست اإلجارة مثله 

فام كّل مباح توز اإلجارة ]عليه[)3(.

إاّل  املغنّي بغري إجارة وال رشط،  ملا يعطى  الفقهاء  أر أيضا من تعّرض من  ومل 
األستاذ أبا منصور البغدادي الّشافعي فإّنه قال يف مصنّفه يف الّسامع: إذا كان القّوال 
متطّوعا ومل يشرتط عىل الّسامعني ُجْعاًل، وترّبع مترّبع من الّسامعني له بجعل، أو 
الواهب،  الّدنانري فذلك دليل عىل كرم  أو  الّدراهم،  أو أعطاه من  ثيابه،  وهبه من 

وليس بحرام)4( عليه أخذه، وما قاله منقاس.

فهو  رشط  غري  من  املال  أخذ  إذا  املطرب  أّن  احلنفّية  كتب  من  املفتي  منية  ويف 
الذي  أّن  سمرقند  أهل  فتاوى  عن  ونقل  الّذخرية،  صاحب  ذلك  وذكر  حالل، 
يأخذه املغنّي والقّوال أيس، قال: والفتوى عىل ما قّدمناه، يعني الّتفرقة بني الرّشط 

وعدمه)5(.

ويف فتاوي الّشهيد من احلنفّية: أّنه يباح له أخذ ما ُيْعَطى إذا كان من غري رشط، 
العجز،  أسباب  النّفقات  يف  املاوردّي  ذكر  وقد  خان)6(.  قايض  فتاوي  من  وكذا 
وذكر عجز الّزوج بكون الفعل املوصل إىل الكسب حمّرما، وذكر منه كسب املنّجم 
والكاهن، وقال: »لكنّه ُأْعطَِي عن طيب َنْفِس امُلْعطِي فأجري جمرى البة، فساغ له 

إنفاقه، وخرج به عن حكم امُلعِسين وسقط ]به[)7( خيار الّزوجة)8(.

فأعطي  للرّضاب  الفحل  إجارة  تصّح  مل  إذا  احلنابلة:  من  املقنع  شارح  وقال 
صاحبه شيئا جاز أخذه)9(.

1( يف أ: اقترص.

2( ما بني عاقفتني من أ.

3( التنبيهات، 1488/3. وما بني عاقفتني سقط من أ.

4( يف ب: يحرم.

5( انظر: ابن مازة البخاري، املحيط الربهايّن، 358/5.

6( فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام املعظم أيب حنيفة الّنعامن، 302/3. 

7( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

8( الحاوي الكبري، 459/11.

9( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 36/6 واملغني، 407/5.
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 وقد قّدمنا يف فصل الدّف أّن ابن عّباس - ريض اهلل عنهام- حني ختن بنيه دعا 
الاّلعبني فأعطاهم أربعة دراهم. وذكر النّووي يف طبقات الفقهاء الّشافعية - التي 
مجعها أبو عمرو ابن الّصالح ورّتبها هو - يف ترمجة أيب عيل احلسن ابن مسعود الفقيه 

الّشافعي أّنه أنشد بني يديه هذان البيتني:

]من الوافر[ 
وَيْوَم َتَوّلْت األَْظَعاُن َعنَّا *** َوَقّوَض َحارٌِض ورّن َحاِدي)1(

َمَدْدُت إىَِل الَوَداِع َيًدا َوُأْخَرى***َحَبْسُت هِبَا احلََياَة َعىَل ُفَؤاِدي

فتواجد الّشيخ وخلع عىل القّوال شيئا)2(.
والّصوفية كاملجمعني)3( عىل العطاء وخلع الّثياب عىل القّوال.

وأخربين قايض القضاة بثغر اإلسكندرية علم الّدين)4( أبو البقاء صالح اإلسنوي 
أّنه حرض بإسنا)5( سامعني أحدمها بحرضة الّشيخ احلافظ تقّي الّدين ابن دقيق العيد، 
واآلخر بحرضة الّشيخ جالل الّدين الّدشناوي)6( وأّن كاّل منهام خلع عىل املغاين)7(، 
وكانت خلعة الّشيخ جالل الّدين الّدشناوي عاممة طرح، وكان من العلامء العاملني، 

والفضالء الّصاحلني، وله من العلم نصيب وافر، واهلل أعلم. 

نفح  ويف  حادي.  وأرن   :468/1 البلدان،  معجم  ويف  بادي.  وراء  َحارِضون  َوَقّوَض  وب:  أ  يف   )1

الّطيب من غصن األندلس الرّطيب، للمقري التلمساين )1041ه(، 89/1: وأرن بادي. وأثبتنا ما 
الّدين عيل نجيب، 454/1.  الّطبقات تحقيق محيي  يف 

2( طبقات الفقهاء الّشافعية، 454/1.

3( يف ج: املجمعني.

4( كذا يف أ ويف ب وج: عيل الّدين.

5( يف ب وج: سنا.

بنت  بابن  ويعرف  الّدين،  جالل  ْشَناوي،  الدَّ الكندي  محّمد  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد   )6

الفتوى  يف  الرياسه  إليه  انتهت  شافعّي،  فقيه  م(:   1279  - هـ/1218   677  - الجّميزّي)615 
والّتدريس بقوص )يف صعيد مرص( وتويّف بها، ومولده بدشنى -بلدة من صعيد مرص األدىن-، 
ونسبته إىل )الجّميز( الّشجر املعروف. له )مناسك الحّج( و)مقّدمة يف الّنحو( و)مخترص يف أصول 
ابن قايض شهبة، 129/2 واألعالم، 147/1. الكربى، 22/8 و طبقات  الّشافعية  الفقه(. طبقات 

7( يف ج: املغّني.
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الفرع اخلامس
يف تعليم الغناء

ومل أر من تعّرض له إاّل احلليمّي يف منهاجه فقال: »إن كان باألوتار بحيث ال 
حيسن يغنّي إاّل باملزهر فهو حرام، وإالّ فإن كان الغناء حالال، فتعليمه حالل، وإن 

كان حراما، فتعليمه حرام«)1(، واهلل أعلم. 

1( املنهاج يف شعب اإلميان، 24/3.
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الفرع الّسادس
يف قبول شهادة)1( املغّني واملستمع ورّدها

فمن اّتذ الغناء صنعة وحرفة مل تقبل شهادته[)2( عند أئّمة املذاهب األربعة، وال 
أعلم فيه خالفا عندهم إاّل ما أذكره )3( بعد، وإيراد الّظاهرية وغريهم ممّن يبيح الغناء 
يقتيض القبول، وروى اخلطيب أبو بكر يف تارخيه ] بسنده[)4( أّن رجال سأل سوار بن 

عبد اهلل القايض، فقال له: َمْن الذي يقول:

]من الّطويل[
*َسَلْبِت ِعَظاِمي*

يف األبيات التي منها:
)5(» خذي بيدي ثّم ارفعي الّثوَب َتنُْظِري*** َضنَى َجَسِدي لكنّنِي َأَتَسرّتُ

فقال: »أنا واهلل قلتها«، فقال له: »غّن هبا وجّود«، فقال له سوار: »لو شهد عندي 
من غنّى هبا ألجزت شهادته«)6(.

املسائل  يف  الّتصانيف  أهل  ذكره  وقد  وغريه)7(،  النّسائي  وّثقة  ثقة  عامل  وسوار 
اخلالفّية، منهم الّشيخ أبو حامد والقايض حسني وغريهم.

1( يف أ: يف قبول الّشهادة.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف ب وج: ما سأذكره.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ.

5( ينسب هذا الّشعر إىل بّشار بن برد، كذا جاء يف املنصف للّسارق واملرسوق منه البن وكيع 

والكشكول،  الّتنصيص، ص344  ومعاهد  )ت393ه(، ص199  الّتنييس  الّضّبي  عيل  بن  الحسن 
ص216، وانظر: ديوان بشار، تحقيق الّشيخ محّمد الطاهر بن عاشور، راجعه وصّححه محّمد 

القاهرة، 1386ه/1966م، 48/4. التأليف والتجمة والّنرش،  لجنة  شوقي أمني، مطبعة 
6( تاريخ بغداد، ط / العلمّية، 210/9.

7( تهذيب الّتهذيب، 268/4 – 269.
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وقد ُرِوَي أن عطّرد املغنّي)1( كان مقبول الّشهادة باملدينة، وإن مل يّتخذه صنعة، 
يغنّي  الّرجل  كان  »إذا  الكبري:  يف  الّشافعي  قال  مقبولة،  فشهادته  عليه،  ُيْدِمن  وال 

أحيانا وحده، أو مع صديق يستأنس به، ال ترّد شهادته«)2(.

وقال أبو عيل)3( بن أيب هريرة)4( يف رشح املخترص إذا أقّل من الغناء فهذا يسري 
ال ترّد به الشّهادة.

وقال الّصيمري يف رشح الكفاية: إذا كان الّرجل يشعر يف بيته، أو من يستأنس 
به يف وقت دون وقت تطّربا فال ترّد شهادته، واحتّج بأّن عبد الّرمحن بن عوف ريض 

اهلل عنه استأذن عىل عمر فسمعه يتغنّى)5(.

وقال املاوردي يف احلاوي: َمْن بارش الغناء بنفسه له ثالثة أحوال:

أحدها: أّنه يصري منسوبا إليه، ويسّمى به، فيقال له: مغّن يأخذ عىل غنائه أجرا، 
يدعونه النّاس إىل دورهم لذلك، ويقصدونه يف داره لذلك، فهو سفيه ترّد شهادته 

ألّنه قد تعّرض ألخّس املكاسب ونسب إىل أقبح األسامء.

فهذا  اسرتواحا،  بالّتسرت  داره  يف  خال  إذا  لنفسه)7(  يغنّي  الّثاين:]أّنه[)6(  احلال 
مقبول الّشهادة، فإن قرن بغنائه من املالهي ما حظرنا، ُنظَِر، فإن خرج صوته عن 

داره حّتى ُسِمع منها، كان سفيها ترّد شهادته ]وإاّل فال[ )8(.

1( عطرّد أبو هارون املغّني موىل بني عمرو بن عوف األنصاريني ويقال: موىل قريش، ويقال: 

موىل مزينة املدين القبايئ كان فقيهاً، قارئاً للقرآن، مجيداً للغناء، من أهل الهيئة واملروءة، وكان 
مع الغناء مقبول الّشهادة باملدينة، وفد عىل الوليد بن يزيد، وبقي إىل أّول أّيام الرّشيد. تاريخ 

دمشق، 456/40. الّتذكرة الحمدونّية، 35/9 و65، ونهاية األرب يف فنون األدب، 302/4.
2( الحاوي الكبري، 193/17.

3( يف أ: أبو يعىل.

4( ابن أيَب ُهَرْيرَة الحسن بن الحسني بن أيب هريرة، أبو عيل )000 - 345 هـ/000 - 956 م: فقيه، 

الفروع و)رشح  القدر مهيبا. له مسائل يف  العراق. كان عظيم  الّشافعية يف  إمامة  إليه  انتهت 
مخترص املزين(. مات ببغداد. األعالم، 188/2.

5( املهّذب يف فقه اإلمام الّشافعي، 440/3.

6( ما بني عاقفتني من ج.

7( يف أ: يف نفسه.

8( ما بني عاقفتني من ج.
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وليس  بصوته،  ليسرتوحوا  إخوانه  مع  اجتمع  إذا  يغنّي  أن  الّثالث)1(:  احلال 
بمنقطع إليه، ُنظَِر، فإن صار مشهورا به يدعوه النّاس)2( ألجله ]كان سفيها ترّد به 
الّشهادة، وإن مل يرص مشهورا به[ )3(، وال يدعوه النّاس[ )4( ألجله نظر، فإن كان 

متظاهرا به، ومعلنا به، رّدت شهادته وإن كان مسترتا مل ترد شهادته)5(.

وقال غري املاوردي: إذا كان يدمن الغناء رّدت شهادته، حكاه مجاعة عن نّص 
بام  املخترص  هريرة يف رشح  أيب  بن  أبو عيل  وقّيده  القايض حسني،  منهم  الّشافعي 
إذا أعلن به، وكان يغشاه املغنّون ]ولفظ خمترص املزين: إذا كان الّرجل يديم الغناء 
الّدوام  )6( معلنا بذلك رّدت شهادته، وإن قّل فال ترد، فرشط)7(  ويغشاه املغنّون[ 

واإلتيان له والّتظاهر.

وقد قّدمنا يف الغناء ما نقله القايض حسني عن نّص الّشافعي يف الكبري أّنه إذا كان 
يغنّي وحده، أو مع صديق استئناسا، فال ترّد شهادته.

وقال الّرافعي بعد ذكره املداومة عىل لعب الّشطرنج: »وكذا إذا داوم عىل الغناء، 
وكان يأيت النّاس لذلك ويأتونه له)8(، مل تقبل شهادته«)9(. 

ويف اإلبانة للفوراين أّنه إن اّتذه كسبا، أو أدام الغناء، أو شّبب بامرأة، أو غالم، 
رّدت شهادته وإالّ فال. 

فهذا ما تلّخص لنا من مذهب الّشافعّي ريض اهلل تعاىل عنه وسنذكر بعد شيئا آخر.

1( يف أ: الّثاين.

2( يف أ: وال يدعوه الّناس ألجله. ويف ب: يدعونه الّناس، ويف الحاوي: فإن كان مشهورا به يدعوه 

الّناس ألجله. وأثبتنا ما يف ج.
3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج.

5( الحاوي الكبري، 17/ 192 - 193.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف ج: برشط.

8( يف ب: وكان الّناس يأتونه له.

9( العزيز رشح الوجيز، 18/13.
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ُعِرفا  إذا  تقبل  ال  واملغنّية  املغنّي  شهادة  أّن  يونس)1(  ابن  عنه  فنقل  مالك  وأّما 
بذلك)2(.

وكذا قال صاحب الّتهذيب)3(.

ويف البدائع من كتب احلنفية أّن املغنّي إن مجع النّاس عليه للفسق بصوته، رّدت 
شهادته، وإن كان يفعل ذلك مع نفسه لدفع الَوْحَشِة، ال تسقط عدالته، ألّن ذلك ممّا 

ال بأس به، ألّن الّسامع ممّا يرّق القلب )4(.

وأّما مذهب أمحد فقال شارح املقنع: أّما رّد الشهادة بالغناء فمن اّتذه صناعة، 
يؤتى إليه أويأيت له، مل تقبل شهادته، وإن كان ال ينسب نفسه إليه، وإّنام يرتّنم لنفسه، 
داوم  إن  يرّدها  ترّد شهادته، ومن حّرمه  مل  أو كرهه  أباحه  فمن  للنّاس،  يغنّي  وال 
عليه، وإن مل يداوم مل ترّد، وإن فعله معتقدا حّله فقياس املذهب أّنه ال ترد شهادته 

َتَلُف فيه من الفروع. انتهى)5(. كسائر ما خُيْ

قّوال  له  يقال)7(  وصار  إليه  نسب  إذا  فصوله:  يف  عقيل  ابن  الوفاء  أبو  وقال)6( 
ومغّن، فإن قلنا بكراهته، رّدت شهادته، وإن قلنا ال يكره، مل ترّد شهادته كاحلُداء.

من  إّن  موسى)8(:  أيب  ابن  عن  املستوعب  كتابه  يف  الّسامري  اهلل  عبد  أبو  وقال 

ُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُيوُنَس مَتِيِميٌّ  1( ذكره اإلمام الحّطاب فقال: اْبُن ُيوُنَس: ُهَو اإْلَِماُم أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َواْبِن  اْلَفريِْضِّ  ْبِن  َوَعِتيِق  اْلَحَصاِئِريِّ  اْلَحَسِن  أيَِب  َعْن  أََخَذ  َفرِْضيًّا  َعالاًِم  إَماًما  َفِقيًها  َكاَن   ٌّ َصَقيلِّ
َوأََضاَف  َنِة  اْلُمَدوَّ لَِمَساِئِل  َجاِمًعا  ِكَتاًبا  َوأَلََّف  ِبالنَّْجَدِة  َمْوُصوًفا  لِْلِجَهاِد  ُماَلزًِما  اْلَعبَّاِس وََكاَن  أيَِب 
يِف  اللَُّه-  -رَِحَمُه   َ ُتُويفِّ لِْلُمَذاَكرَِة  اْلِعْلِم  َطَلَبُة  اْعَتَمَد  َوَعَلْيِه  َذلَِك  َوَغرْيَ  النََّواِدِر  ِمْن  َغرْيََها  إلَْيَها 
ُ َعْنُه اْبُن  ِل َسَنَة إْحَدى َوَخْمِسنَي َوأَْرَبِعاِمَئٍة َوِقيَل يِف َرِبيٍع اأْلَِخرِي َوُيَعربِّ َعرْشٍ َبِقنَي ِمْن َرِبيٍع اأْلَوَّ
. الحّطاب الّرعيني املاليك محّمد بن محّمد بن عبد الرحمن الطرابليس املغريب  ِّ ِبالّصَقيلِّ َعرََفَة 
شمس الّدين أبو عبد الله )ت 954هـ(، مواهب الجليل يف رشح مخترص خليل، ط3، دار الفكر، 

1412هـ - 1992م، 35/1.
2( الجامع ملسائل املدّونة، 386/17. 

3( الّتهذيب يف اختصار املدّونة، 584/3. 

4( بدائع الّصنائع، 269/6. 

5( الرّشح الكبري عىل منت املقنع، 51/12. 

6( يف ب وج: وقد قال.

7( يف ب وج: فيقال له قّوال. 

8( يف أ: عن أيب موىس. 
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داوم عىل الغناء، وكان يغشاه املغنّون)1( متظاهرا بذلك، رّدت شهادته )2(. فقّيده)3( 
بالّتظاهر.

ورأيته يف كتاب اإلرشاد البن أيب موسى)4( كذلك، وقال: معلنًا)5( به متظاهرا.

يعتقد  مل  وإن  شهادته  رّدت  آلة  بغري  حتريمه  يعتقد  فعله  ومن  الّسامري  وقال 
التحريم ففيه خالف)6(.

هذا كله فيمن يتعاطاه بنفسه.

أّما املستمع فقال املاوردّي له ثالثة أحوال:

أحدها: أن يصري منقطعا إليه، فرتّد شهادته.

الّثاين: أن يقّلل من استامعه، فهو عىل شهادته إذا مل يقصد غناء امرأة غري ذات 
حَمَْرٍم.

الّثالث: أن يتوّسط بني الكثرة والقّلة، فإن اشتهر به وانقطع به عن أشغاله)7(، 
صار مردود الّشهادة، وإن مل يشتهر به وال قطعه عن أشغاله، فهو عىل عدالته وقبول 

شهادته. انتهى)8(.

أو  املغننّي،  بيوت  يغشى  كان  فإن  الغناء،  سامع  أّما  البيان:  صاحب  وقال 
يستدعيهم إىل منزله ليغنّوا له، فإن كان يف خفية، مل ترّد شهادته، وإن أكثر من ذلك 

رّدت شهادته)9(.

1( يف أ: املتغّنون تغشاه.

2( املستوعب، 636/2.

3( يف أ: مقّيدة. 

صاحب  عنها  نقل  التي  املصادر  أكرث  من  وهو  الفقه  يف  »اإلرشاد«  كتاب  الهاشمي  صّنف   )4

.30/1 املستوعب،  محقق  ومقدمة   314/5 األعالم،  املستوعب. 
5( كذا يف ب وج، ويف أ: معّلقا.

6( م، س، 636/2. 

7( يف ج: انقطع إليه عن استعامله. ويف أ: اشتغاله.

8( الحاوي الكبري، 193/17. 

9( البيان يف مذهب اإلمام الّشافعي، 295/13.
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وقال اجلرجاين)1( يف حتريره: وال تقبل شهادة املشهور بسامع الغناء.

وقال املحاميل يف الّتجريد: إذا كان الّرجل يسمع الغناء فإن كُثر ذلك منه، واشتهر 
به، وصار النّاس يدعونه ]إىل الغناء[ )2(، ويدعوهم ]هو[)3( إىل منزله لذلك، رّدت 

شهادته، وإن كان يفعله نادرا ومل يكثر مل ترّد.

وصاحب اإلبانة جعل ُحْكَم املستمع ُحْكَم املغنّي، فيفّرق بني املداومة وغريها.

وقال الّطربي)4( يف عّدته، وابن أيب عرصون يف االنتصار: إذا كان الّرجل يسمع 
فإن كان  ترّد شهادته، وإن كان متظاهرا،  فإن كان يف خفية، مل  له،  الغناء، وُيْقَصد 

نادرا مل ترّد، وإن كثرت رّدت.

والّرافعي)5( كالمه فيه كام تقّدم يف املغنّي، وكذا مجاعة من احلنابلة جيعلون حكم 
املغنّي واملستمع واحدا، أو يفّرقون بني املداومة وبني غريها كام تقّدم. واهلل أعلم.

أّما من يقتني اجلواري والغلامن للغناء، فحكى أبو بكر ابن املنذر يف اإلرشاف، 
لذلك  كان  أو  لذلك،  وُيْغَشى  النّاس  عليهام  جيمع  كان  إن  قال:  أّنه  الّشافعّي  عن 

ُمدمنا، وكان يشتغل هبم، فهو بمنزلة سفه)6( ترّد به الّشهادة)7(.

قال: ولو كان جيمع  أّنه  الّشافعّي  املخترص عن  ابن أيب هريرة يف رشح  وحكى 
النّاس لسامع جاريته، فليس هذا من الّديانة، ولو قيل: إّن شهادة من يستمع إليها 

ساقطة، لصلح. 

العباس )000 - 482 هـ/000 - 1089 م(: قايض  أبو  اْلُجْرَجاين أحمد بن محّمد بن أحمد،   )1

البرصة وشيخ الّشافعية بها يف عرصه. له )التحرير-خ( يف فروع الّشافعية، و)البلغة( و)الّشايف( 
و)املعاياة( كّلها يف الفقه. وكان عارفا باألدب، له نظم مليح، وصنف )املنتخب من كنايات األدباء 

وإشارات البلغاء(. األعالم، 214/1.
2( ما بني عاقفتني ليست يف أ.

3( ما بني عاقفتني سقط من أ.

رَبي الحسن )أو الحسني( بن القاسم الطربي، أبو عيل)263 - 350 هـ/876 - 961 م(: فقيه  4( الطَّ

شافعّي بحاث، أصله من طربستان. تفّقه عىل أيب عيّل بن أيب هريرة، سكن بغداد ودرّس بها بعده 
أستاذه. وتويّف بها. قال ابن كثري: أحد األمّئة املحّررين يف الخالف وأّول من صّنف فيه. له )املحرر( 
يف الّنظر، وهو أول كتاب صنف يف الخالف املجرّد، و)اإليضاح( و)العدة( عرشة أجزاء كالهام يف 

فقه الّشافعية. الّطبقات الكربى للسبيك، 280/3، وطبقات الّشافعيني، ص250، واألعالم، 210/2.
5( ونقله الّنووي، روضة الّطالبني وعمدة املفتني، 230/11.

6( يف ج: الّسفه.

7( اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، 288/4.
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أو  إذا اشرتى غالما مغنّيا،  أّنه  الّتجريد عن األّم ]قال[)1(:  وحكى املحاميل يف 
جارية مغنّية، فإن كان يدعو النّاس لسامعه ردـّت شهادته، واجلارية يف ذلك أشّد 
من الغالم)2(. )3( وكذا قال صاحب البيان: وإن كان يسمع وحده مل ترّد شهادته)4(.

وقال القايض حسني يف تعليقه: ولو اشرتى مغنّية لتغنّي ]النّاس رّدت شهادته، 
فأّما إذا اشرتاها لتغنّي[ )5( له أحيانا ال عىل اإلدرار)6(، مل ترّد شهادته. 

رّدت  للغناء  جارية  أو  غالما  اشرتى  من  هتذيبه:  يف  البغوي  صاحبه)7(  وقال 
شهادته )8(.

ويف الّتجريد للجرجاين)9(: إّن من له جارية تغنّي النّاس ترد شهادته.

وقال املاوردّي يف احلاوي: أّما مقتني اجلواري والغلامن املغننّي فله ثالثة أحوال:

إىل  النّاس  يدعوه  أن  ]إّما  ألجلهم،  ومقصودا  مكتسبا،  هبم  يصري  أن  أحدها: 
دورهم، وإّما أن يقصدوه يف داره ألجلهم،[ )10( فهذا سفيه ترد شهادته، وحاله يف 

اجلواري أغلظ من الغلامن.

غري  مستّسا  خال  إذا  غناءهم  ليسمع  لنفسه  ]ذلك[)11(  يقتني  أن  الّثاين:  احلال 
مكاثر)12(، وال جماهر، فهو عىل شهادته.

1( ما بني عاقفتني من ج.

2( يف ب: من الغناء.

3( ما نقله عن ابن أيب هريرة واملحاميّل هو رواية معنى للفظ الّشافعي يف األّم، 226/6، وهذا 

الّلفظ قريب جّدا من عبارة البيان يف مذهب اإلمام الّشافعي، 294/13. 
4( البيان، 295/13.

5( ما بني عاقفتني سقط من ج.

6( كذا يف الّنسخ.

7( يف أ: صاحب البغوي.

8( الّتهذيب يف فقه اإلمام الّشافعي، 265/8.

9( كذا يف الّنسخ.

10( ما بني عاقفتني سقط من ج.

11( ما بني عاقفتني ليس يف ب.

12( يف ب وج: مكابر.
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الّسامع،  ألجل)1(  يدعوهم  كان  فإن  الّسامع،  يف  يشاركه  من  يدعو  أن  الّثالث: 
به،  الغناء، وأسمعهم، نظر: فإن كثر حّتى اشتهر  رّدت شهادته، وإن دعاهم لغري 
رّدت شهادته وإن قّل ومل يشتهر، فإن كان الغناء من غالم، مل ترّد شهادته، ]وإن كان 
من جارية، نظر: فإن كانت حّرة، رّدت شهادته[ )2( وإن كانت َأَمًة فيحتمل إجراؤها 
 )3( عىل[  لزيادهتا  احلّرة  جمرى  إجراؤها  وحيتمل  احلّرة،  عن  لنقصها  ]الغالم  جمرى 

الغالم، فرتّد الّشهادة)4(.

فهذا ما خلّصناه من مذهب الّشافعي.

وأّما غريه فنقل صاحب اإلرشاف عن عبيد اهلل بن احلسن العنربي أّنه قال: إذا 
كان الّرجل عنده جوار يغننّي له، ومل يكن ]له[ )5( منكر، فهو عىل شهادته)6(.

وقد قّدمنا عن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه- أّنه كان ُيكثر من 
سامع جواريه، وأّن معاوية وَعْمًرا وعبد اهلل بن عمر سمعوا عنده غناء اجلواري، 

وسامُعُه جلَِميَلة.

وحكينا عن عطاء أّنه كان له جوار ُيسمعن إخوانه.

للّصوفية  أعّدمها  قد  جاريتان  عنده  كان  أّنه  القايض)7(  مروان  أيب  عن  وحكينا 
ليسمعوا منهام.

أبيه ومجاعة. وحكينا عن  إبراهيم بن سعد ما حكاه عن  قّدمنا)8( يف قّصة  وقد 
مجاعة من الّصحابة كالنعامن وحّسان وغريهم سامع الَقْينات. وحكينا عن عبد اهلل 

بن أيب عتيق ما فيه الكفاية.

1( يف ب وج: إىل.

2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( ما بني عاقفتني سقط من ج.

4( الحاوي الكبري، 193/17 - 194.

5( ما بني عاقفتني من ج.

6( اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، 288/4.

7( مل أعرفه.

8( يف أ: قّدمنا.
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الغناء  يّتخذ  مل  من  شهادة  أّن  فاملّتجه  منهم،  أحد  شهادة  برّد  القول  يمكن  وال 
صنعًة، وال تعاطى ذلك عىل الّطرقات، مقبولة)1(، وإن اّتذه صنعًة وحرفًة، وكان 
قاله  ما  وحُيمل  قال:  شهادته،  قبول  إىل  الّرافعي  مال  وقد  نظر.  ففيه  به  يليق  ممّن 
األصحاب عىل َمْن ال يليق به، قال: وقد رأيت هذا منقوال البن القاّص يف الّشاعر 

يكتسب بشعره)2(.

عقيل،  ابن  قول  من  قّدمناه  ملا  موافق  وهو  منقاس،  مّتجه،  قوّي،  قاله  والذي 
ولذلك)3( تقبل شهادة املستمع مطلقا إذا كان عدال، عىل القول باإلباحة والكراهة، 

وكذا من يقّلد من يقول باإلباحة، وإن كان خالف مذهب مقّلده.

وأّما من يعتقد الّتحريم فاخلالف مّتجه، فقد قال املحاميل يف الّتجريد: من رشب 
النّبيذ ال ترّد شهادته سواء كان يعتقد الّتحريم أم ال.

 ونّص الّشافعي -رمحه اهلل- عىل قبول شهادة من يأخذ من النِّثار يف الفرح، قال: 
ألّن من الناس من يبيحه)4(، ولفظه يف املخترص: كّل من أتى حراًما ُمتأّوال، عندنا 
فيه حّد، أو مل يكن فيه حّد، ال ترّد شهادته، أال ترى أّن من مُحَِل عنه العلم)5(، وصار 
علام)6( يف البلدان، يبيح نكاح املتعة، ويبيح بيع الّدينار بالّدينارين نقدا)7(، ويستحّل 
سفك الدّم، وال يشء أعظم منه بعد الرّشك، وال نعلم أحًدا من َسَلِف هذه األّمة، 

وال من الّتابعني رّد شهادة أحد بتأويل، وإن َخّطأه وَضّلله)8(.

تباين  وقد  قال:  متأّولون،  ألهّنم  تقبل  األهواء  أهل  شهادة  أّن  األّم:  يف  ونّصه 
النّاس تباينا كثريا، واختلفوا حّتى لقد استحّل بعضهم ما تطول حكايته، وكان ذلك 
متقاِدًما من زمن الّسلف، وإىل اليوم، فلم نعلم أحدا من سلف هذه األّمة ُيقتدى به، 
وال من الّتابعني بعدهم، رّد شهادة أحٍد بتأويل، وإن خّطأه، وضّلله، واستحل منه 

1( كذا يف ج: ويف أ وب: قبول الشهادة.

2( العزيز رشح الوجيز، 18/13.

3( يف أ: وكذلك.

4( األّم، 227/6.

5( يف ج: من حمل العلم.

6( يف ب وج: عاملا.

7( يف أ: بالّدينار نقًدا.

8( املزيّن، املخترص، 419/8. 
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الّدم واملال، فال ترد شهادة أحٍد ممّن له تأويل له وجه حُيَتَمُل)1(.)2(.

َلُه فيه تأويٌل، بناء  َما  َفَعَل  َمْن  فهذا الذي قاله الّشافعّي إمجاع عىل قبول شهادة 
عىل أحد املذهبني الّلذين حكامها املاوردّي: أّن املجتهد إذا قال: ال أعلم أحدا قال: 

كذا، يكون ذلك إمجاعا)3(.

النّبيذ  رشب  من  شهادة  بقبول  الّطيب  أبو  والقايض  احلسني،  القايض  وقطع 
يعتقد الّتحريم، وحكى ذلك عن عيّل بن أيب هريرة، قالوا يف الّتعليل: ألّنه خمتَلف 
فيه، فالفسق به مظنون، وإّنام يكون رّد الّشهادة ] اعتقادا[ )4( باملجمع عليه، قالوا: 

واملعترب يف الّشهادة اعتقاد الّشاهد أيضا حّتى تسقط الّثقة بقوله)5(.

أيب  وابن  الّشامل)6(،  صاحب  منهم  املتأّخرين،  من  مجاعة  القول  هذا  وصّحح 
النّبيذ  َب  َمْن رَشِ بأّن:  الّرازي يف الكفاية القول  عرصون، والّرافعّي، وأطلق سليم 

مل ترّد شهادته، ومل يفّرق بني املعتقد وال بني غريه)7(.

تأّوال مل ترّد شهادته،  تيمّية احلنبيّل يف املحّرر: من فعل ما خيتلف فيه  ابن  وقال 
وحكى خالفا يف غري املتأول)8(.

والذي يّتجه القبول، ألّنا إّما أن نقول كّل جمتهد مصيب، أو املصيب واحد ال 
بعنيه، فإن قلنا باألّول، فقد فعل ماهو صواب، وإن قلنا بالّثاين، مل يتعنّي اخلطأ يف 

1( يف أ: يحتمله.

2( األّم، 222/6.

3( يف ب وج: يكون إجامعا.

4( ما بني عاقفتني من ج.

اإلمام  البيان يف مذهب  العمرايّن يف  الّطّيب يف »املجرّد«، ونقله عنه  أبو  القايض  5( حىك ذلك 

.292/13 الّشافعي، 
6( هو ابن الّصّباغ.

7( عبارتهم وردت مقّيدة كام يف البيان، قال: وأّما ما عدا الخمر من األنبذة: فعىل رضبني: مسكر 

وغري مسكر.
فأّما املسكر: فإّنه يحرم رشب قليله وكثريه، فإن رشب نبيذا مسكرا وسكر.. فسق ورّدت شهادته، 
ألّنه معصية باإلجامع. فإن مل يسكر.. مل يفسق ومل ترّد به شهادته، سواء اعتقد تحليله أو تحرميه.

8( ابن تيمية الحراين، عبد السالم بن عبد الله بن الخرض بن محّمد، أبو الربكات، مجد الّدين 

املعارف،  مكتبة   ،2 ط  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  مذهب  عىل  الفقه  يف  املحرر  652هـ(،  )ت 
.499/2 الرياض،1404هـ/1984م، 
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هذا ]الفعل[)1( جلواز)2( أن يكون الّصواب قول اإلباحة، واملحتمالت ال يفّسق هبا، 
ُينَكر إاّل املجمع عليه  وقد قال الّرافعي يف كتاب الّسري يف النّهي عن املنكر: إّنه ال 

وعّلل بام ذكرته. 

وقد قّدمنا سامع النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص اجلاريتني يف بيت عائشة، واملرأة التي غنّت لعائشة، 
من  وسامعه  هبّن)3(،  مّر  الاّليت  واجلواري  بيع،  الرُّ وحديث  نذرت،  التي  واجلارية 
وما  مجيلة،  ة  وَحجَّ وغريه،  الّشافعي  وسامع  وغريهن،  األجنبّيات)4(،  الّصحابّيات 
اّتفق)5(، وغري ذلك ممّا فيه الكفاية)6( فمن اّدعى خالف ذلك)7( فعليه أن يأيت بالّبينة 

الرّشعية ال األمور الّتخييلّية.

ومن يقول إّن الغناء وسامعه قربة يف اجلملة يف بعض الّصور، يلزمه القول بقبول 
الّشهادة عند كونه قربة، وهنا نظر آخر، وهو أّن من يبيح الغناء، أو يكرهه، جعل 
املدرك يف رّد الشهادة ترك املروءة، ومن ال تقبل شهادته لكونه تاركا للمروءة، إذا 
شهد بامل يسري، قبلت شهادته، وإن كان كثريا وهو ممّا ال حيتاج فيه إىل االستشهاد 
كاإلتالفات ونحوها، تقبل شهادته فيها، هكذا قال القايض احلسني يف تعليقه، ومل 

حيك فيه خالفا، فشهادة تارك املروءة حينئذ ال ترّد مطلقا.

وقال ابن حزم: اشرتاط املروءة إن كان من مجلة الّطاعات فقد اندرج فيها، وإن 
كان غري ذلك فاشرتاطه فضول ال دليل عليه)8(.

وحكى املاوردّي أيضا أّن ما خيّل باملروءة منه: ما تركه رشط، ومنه: ما خيتلف 
يف اشرتاطه، وحكى أربعة أوجه يف امليش حافيا، والبول قائام يف املاء الّراكد، ومحل 

الّطعام، حيث مل تر العادة بمثله ونحو ذلك فافهم ذلك.

1( ما بني عاقفتني سقط من ب ج.

2( يف ب وج: يف هذا الجواز أن يكون.

3( يف ب: أمر بهّن.

4( يف ج: وسامع من يسمع من الّصحابة لألجنبّيات.

5( كذا يف الّنسخ.

6( يف ب: الحكاية.

7( يف أ: خالفه. ويف ج: طلب ذلك.

8( املحىّل باآلثار، 475/8.
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ثّم العجب من قولم: إّنه خيّل باملروءة! وأّي إخالل ملن سمع، أو فعل، وكان 
ُتْقَبل من غري اعتبار َمن  الّدنيئة  أّن شهادة أصحاب احلرف  يليق به. واألصّح  ممّن 
أّن من  األصّح  إّن  ثّم  دنيئة،  تعاطى حرفة  يكون هذا  أن  فغايته  به من غريه،  يليق 
داوم عىل نوع من املعايص ال ترّد شهادته، فليكن كذلك من تعاطى نوعا منها خيّل 
ال  حّتى  واملروءة  الّطاعة  َيْمَحُض  أحدا  نعرف  »ال  الّشافعي:  قال  وقد  باملروءة، 

خيلطهام بغريمها، فمن كان الغالب عليه الّطاعات واملروءة، قبلت شهادته«)1(.

كام  الفّساق،  شهادة  يقبلون  وهم  الّشهادة،  قبول  منع  يف  احلنفّية  من  والعجب 
رّصح به مجاعة، منهم صاحب الداية، وأكثر ما جيعلون الغناء فسقا، فإن قالوا تقبل 
النّظر  ثّم ينبغي أن يقع  شهادة الفاسق، وال يقبل ما يسقط املروءة فيكفيهم ذلك، 

فيمن يليق به، ومن ال يليق)2(.

فهذا حكم الغناء وسامعه، وال خيفى القول يف الرّضب باآلالت املباحة وسامعها 
ممّا ذكرناه يف الغناء.

ويف البدائع من كتب احلنفّية: أّن الذي يرضب بالدّف والقضيب ونحو ذلك فال 
بأس به، وال ترّد شهادته بخالف العود ونحوه)3(.

العلامء كاألوتار ونحوها، ممّن يرضب هبا،  املحّرمة عند كثري من  وأّما اآلالت 
أو يستمع إليها، وتكّرر ذلك منه)4(، ترّد شهادته عند القائلني بالّتحريم، وقد قّدمنا 
سامع العود عن مجاعة من الّصحابة، واستكثار عبد اهلل بن جعفر من ذلك، وتكّرره، 
الّتابعني والعلامء ممّا ذكرناه يف فصل اإلمجاع، ويف الكالم عىل  وكذلك)5( غريه من 
العود، وقد أخرج لم أهل الّصحيح، واّتفقوا عىل االحتجاج هبم، وال يمكن القول 

برّد شهادة أحد منهم، واهلل أعلم.

1( األّم، 56/7.

2( يف ج: وال من يليق به.

3( بدائع الّصنائع يف ترتيب الرّشائع، 269/6.

4( يف أ: تكّرر منه.

5( يف أ: وكذا.
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وقد اختلف القائلون بالّتحريم:

فذهبت طائفة إىل أّن الرّضب به وسامعه كبرية ترّد به الّشهادة بمّرة واحدة، وهو 
اختيار اجلرجاين ومجاعة من العراقّيني من الّشافعية، وإليه مال إمام احلرمني.

وهو  اجلويني)1(،  حمّمد  أيب  الّشيخ  اختيار  وهو  صغرية  أّنه  إىل  طائفة  وذهبت 
األصّح عند املتأّخرين من الّشافعية، وجزم به أبو بكر الّشايش يف كتابه الرّتغيب)2(.

أّن البالد  وذهب الغزايل إىل تفصيل يف رّد الشهادة، ذكره إمام احلرمني، وهو: 
التي يستعظم ذلك فيها ترد به الّشهادة بمّرة واحدة، وحيث ال يستعظم يقع النّظر 
املداومة  والّرجوع يف  الّرافعي ]يف[)4( آخر كالمه:  أّنه كبرية أوصغرية)3(. وقال  يف 
واإلكثار إىل العرف، وخيتلف باختالف األشخاص، فيستقبح من شخص قدر ال 

يستقبح )5( من غريه، قال: ولألمكنة يف ذلك تأثري. انتهى)6(.

ميل  وإليه  حّد،  فيه  ما  أّنه  من  الكبرية  حّد  يف  ذكر  عاّم  غافل  كبرية  جيعله  ومن 
َد عليه بالعقاب، ومل يثبت يف هذا يشء. األكثر، وما ُتوعِّ

وحكى املازري)7( يف رشح الّتلقني عن ابن عبد احلكم أّنه قال: إذا كان ]ذلك[)8( 
يف عرس أو صنيع)9( فال ترّد به الّشهادة، وإن كان مكروها يف كّل حال)10(.

والذي يّتجه، ما ذكرته من الّتفصيل يف الغناء، فال تقبل شهادة من اّتذه كسبا 

1( نهاية املطلب يف دراية املذهب، 24/19. قال: »وكان شيخي يقول: االستامع إىل األوتار يف رتبة 

الصغائر، ]واإلدمان[ فيه مفّسق، وما يندر منه ال يفسق«. واملقصود بشيخه: والده: أبو محّمد 
الجويني.

2( هو : الّتغيب يف املذهب.

3( نهاية املطلب، 24/19.

4( ما بني عاقفتني من ج.

5( يف ج: ثّم ال يستقبح.

6( العزيز رشح الوجيز، 18/13.

7( يف ب وج: املاوردي.

8( ما بني عاقفتني من ب وج.

9( كذا يف أ ويف ب وج: صيغ. و كتب الّناسخ عىل الّطرّة: كأّنه أراد بالّصيغ أنواع الّتف والحبور 

كام هو الّظاهر.
10( مل أره يف رشح التلقني.
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وخّرجه)1( عىل طريقة اجلمهور وإن كان حمّل نظر)2(، وتقبل شهادة من مل يّتخذه، إن 
اعتقد احلّل)3(، وإن اعتقد الّتحريم فهو حمل ترّدد، وعىل القول بأّنه صغرية يتخّرج، 

عىل أّن اإلرصار عىل الّصغرية تكرارها، أو اإلتيان بأنواع ]منها[)4(:

فعىل األّول: ترّد شهادة من تكّرر منه إن قلنا: َمْن فعل ما خُيتلف فيه يعتقد حتريمه 
ال تقبل شهادته. 

وعىل الّثاين: وهو أّن اإلرصاَر: اإلتياُن بأنواع، وهو الّراجح يف مذهب الّشافعّي 
ال ترّد بتكراره، وهنا نظر آخر: وهو أّن بعض أصحابنا أباح العود، ومن أصحابنا)5( 

من أباح اآلالت كّلها.

 وقال الّشافعي يف األّم: »أكره الّلعب بالنَّْرد للخرب أكثر ما أكره الّلعب بيشء من 
املالهي)6(. وقد متّسك هبذا النّص ابن خريان وأبو إسحاق اإلسفرايني وأبو إسحاق 
املروزّي)7(، عىل أّن الّلعب بالنّرد مكروه، فمن يبيح حينئذ أو يكره ال يرّد الّشهادة 
مطلقا، ومن حيّرم خيّرج عىل أّن من فعل ما خُيتلف فيه هل ترّد شهادته أو يفّرق بني 

َمن يعتقد احلّل أو ال.

الّشافعية  من  مجاعة  به  رّصح  الغناء،  حكم  فحكمه  بالقضيب  الرّضب  وأّما 
وغريهم، واملستمع له ال ترّد شهادته، رّصح به اجلرجاين يف الّتحرير، وغري اجلرجاين 

فّرق بني اإلكثار منه والّتقليل. 

والّشّبابة والدّف كّل منهام بمفرده)8( إن قلنا باإلباحة أو الكراهة فهو كالغناء، 
وكذلك سامعه، وإن قلنا بالّتحريم فيتخّرج عىل أّنه صغرية أو كبرية، ويأيت فيه ما 

ذكرته.

1( كذا يف ب وج، ويف أ: حرفة.

2( يف ب: الّنظر.

3( يف ب وج: وإن اعتقد الحّل.

4( ما بني عاقفتني من ج.

5( يف أ: ومن العلامء.

ٍء ِمْن  ِْد أَْكرَثَ ِمامَّ ُيْكرَُه اللَِّعُب ِبَشْ 6( األّم، 224/6. وعبارته لفظا: ُيْكرَُه ِمْن، َوْجِه اْلَخرْيِ اللَِّعُب ِبالرنَّ

اْلَماَلِهي.
7( انظر: العزيز رشح الوجيز، 11/13.

8( يف أ: بقدره.
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وأّما جمموعهام فقال الّشيخ أبو عمرو: إّنه حرام يفسق به من يسمعه، ذكره يف 
الّثانية)1(.  القول يف  األوىل، وبسط  اخترص  الفتاوي يف موضعني،  فتاويه، وهي يف 
وقد قّدمنا أّن الّشيخ مل يواَفق عىل ما اّدعاه وأّن مقتىض النّصوص خالف ما قال، 
والّتفسيق بذلك ال يّتجه نقال وال دليال، وقد قّدمنا اختالف النّاس فيمن فعل حمّرما 
الّتفصيل الذي ذكرته، والعمل عليه يف  الّتحريم، واملّتجه  خمتلفا فيه، هذا إذا سّلم 
كثري  مجع  والدّف  والّشّبابة  بالغناء  الّسامع  حرض  وقد  واألعصار،  األمصار  مجيع 
ترّد شهادة أحد منهم،  العلامء والّصلحاء والعدول من كّل مذهب مرارا، ومل  من 
وبّينا أّن الّشيخ عّز الّدين ]ابن عبد الّسالم[)2(، والّشيخ تقّي الّدين ابن دقيق العيد، 
والّشيخ تاج الّدين الفزارّي، وغريهم حرضوا هذا الّسامع مرارا، أفرتى يرّد حاكم 

شهادة أحد منهم؟ وليس كّل قول يرجع إليه، وال كّل قائل يعّول عليه.

والّرقص يفّرق فيه بني املداومة وغريها عند مجاعة من الّشافعّية، وقال الّصيمري 
أصحاب  بني  فّرق  حسني  والقايض  رقص،  سمع  إذا  َمن  شهادة  تقبل  ال  منهم: 
تقبل  األّول:  فالقسم  لوا،  يّتخذونه  الذين  الّشباب)3(  من  وغريهم  األحوال 
شهادهتم، والّثاين: يفّرق بني اإلكثار وبني الّتقليل، وضبطه يف الفتاوى باألسبوع )4(. 

نصوص  ترد  مل  إذا  القبول  طريقتهم  وأّن  وغريهم،  الّظاهرية  طريقة  خيفى  وال 
تعاىل:  اهلل  قال  قوّي،  هذا  يف  ومذهبهم  عليه،  عيب  ال  املباح  وفاعل  بذلك، 
املحّرمات  عن  وينتهي  بالواجبات،  يأيت  ومن  ِمنُْكْم﴾)5(،  َعْدٍل  َذَوْي  ﴿َوَأْشِهُدوا 
تقبل  ال  املباحات  بعض  يرتكب)6(  َمن  أّن  عىل  تدّل  سنّة  ترد  ومل  حمالة،  ال  عدل 
شهادته، واملدرك يف الّشهادة عند قوم: الّصدق، حّتى إهّنم يقبلون شهادة من يصُدق 

وال ينظرون يف أوصاف أخرى ممّا رشطها غريهم.

1( الفتاوى، تحقيق قلعجي، 498/1 و 499 – 501.

2( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

3( يف ب: الّشبان.

4( سئل عن الّسامع؟ فقال: »من تعّود ذلك من الفقهاء وغريهم يف كّل أسبوع مرارا، أو يف كّل 

شهر مرارا: يفسق وترّد شهادته. فقيل له: إذا شهد يف كّل شهر مرّة ؟ قال: ال ترّد شهادته، وهو 
فسق. وليس كّل فسق يوجب رّد الّشهادة. القايض حسني بن محّمد املروزي، الفتاوى، تحقيق 
الفتح للّدراسات والّنرش، عاّمن،  القادر خّطاب وجامل محمود أبو حّسان، ط1، دار  أمل عبد 

األردن، 1431ه/2010م، ص418 – 419.
5( سورة الّطالق، 2.

6( يف ب وج : ارتكب.
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وقبل مجاعة شهادة العبيد، مع أهّنم ممتهنون)1( يف اخلدمة، وقبل قوم شهادة أهل 
شهادة  َيُرّد  فَمْن  مروءة،  وال  معترب،  لم  دين  ال  أهّنم  مع  الّصور،  بعض  يف  الّذّمة 
أو  كتاب،  من  بدليل  يأيت  أن  ويبُعد  دليل،  إىل  حيتاج  املكروه  أو  املباح  يتعاطى  َمْن 
 )2( زماننا]صارت[  يف  أّنه  إالّ  به،  يقول  من  عند  معترب  قياس  أو  إمجاع،  أو  سنّة، 
املذاهب األربعة هي املّتبعة، وأقوالم هي املستمعة، وتلّقى النّاس الكتب املصنّفة 
املذاهب عن  ما سواها من  الّثمني، وجعلوا  العقد  باليمني، ووضعوها مكان  فيها 
من  هيدي  واهلل  عليم،  علم  ذي  كّل  وفوق  الّتسليم،  يف  والّسالمة  ذاهبا،  الّصواب 
يشاء إىل رصاط مستقيم، واهلل سبحانه أعلم بالّصواب، وإليه املرجع واملآب، وقد 
تّم كالمنا يف املقّدمة والفصول، فلنتكّلم يف اخلامتة عىل طريقة الّتلميح، وال نلتزم فيام 
ينبني عليه أمر مرعّي،  الّتصحيح، إذ هو ال يرتّتب عليه حكم رشعّي، وال  نورده 

واهلل املوّفق.

1( يف أ: ممتنعون.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.
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خامتة الكتاب

الّتاريخ يف أّول من غنّى الغناء العريب، فقال أبو هالل العسكرّي  اختلف أهل 
يف كتابه أوائل األعامل: أكثر أهل العلم عىل أّول أّن من غنّى العريّب: طويس، قال: 
ويغنّون  فيها،  يبنون  كانوا  الكعبة  الّزبري)1(  ابن  هدم  ملا  والّروم  الفرس  أّن  وذلك 
بأحلاهنم، فسمعهم املغنّون، فنقلوها إىل العريّب، وأّول َمْن ابتدأ طويس، وكانوا قبل 
ذلك ]ال يتجاوزون[)2( الزج والّرمل، وطويس كان يقال له املشؤوم، فإّنه ولد يوم 
موت النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وفطم يوم موت)3( أيب بكر ريض اهلل عنه، ]وبلغ احلُلم يوم موت 
عمر ريض اهلل عنه، وتزّوج يوم قتل عثامن ريض اهلل عنه[ )4(، وولد له يوم موت عيّل 

كّرم اهلل وجهه ] وقتل احلسني يوم ختن ولده[)5(.)6(.

وذهبت طائفة أخرى إىل أّن أّول من غنّى الغناء العريّب اجلرادتان)7(، واحتّجوا 
عىل ذلك بأّن إسحاق بن إبراهيم املوصيّل ذكر للجرادتني يف املائة املختارة حلنا من 
الّثقيل األّول، وروى أبو هالل العسكرّي بسنده إىل إبراهيم بن أمحد قال: قدم أمّية 
بن أيب الّصلت)8( عىل عبد اهلل بن ُجدعان، فلام دخل عليه، قال له عبد اهلل: »أمٌر َما 

1( يف أ: الّزبري.

2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( يف ب: مات.

4( ما بني عاقفتني سقط من ج .

5( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

6( العسكري، األوائل، ص 394. ويف حاوي الفنون وسلوة املحزون، ص90 قال: »طويس أّول من 

غّنى باملدينة بعد سائب خاثر ونشيط«.
7( هام قينتا عبد الله بن جدعان: ظبية والّرباب. حاوي الفنون، ص24.

ْلت بن أيب ربيعة بن عوف الّثقفي )000 - 5 هـ/000 - 626 م(: شاعر  8( أمّية بن عبد الله أيب الصَّ

القدمية،  الكتب  الّطائف. قدم دمشق قبل اإلسالم. وكان مّطلعا عىل  جاهيّل حكيم، من أهل 
يلبس املسوح تعّبدا. وهو مّمن حرّموا عىل أنفسهم الخمر، ونبذوا عبادة األوثان يف الجاهلّية. 
امتنع عن اإلسالم ملّا علم مبقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له. وأقام يف الّطائف إىل أن مات. أخباره 
كثرية، وشعره من الّطبقة األوىل، وعلامء الّلغة ال يحتّجون به لورود ألفاظ فيه ال تعرفها العرب. 
وهو أّول من جعل يف أّول الكتب: باسمك الّلهم. فكتبتها قريش. قال األصمعي: ذهب أمّية يف 
شعره بعاّمة ذكر اآلخرة، وذهب عنتة بعاّمة ذكر الحرب، وذهب عمر بن أيَب ربيعة بعاّمة ذكر 

������� ������ ������� 01.indd   435 06/03/2019   16:12



436

اإلمتاع بأحكام الّسماع

أَتى بك إلينا؟« قال: »كالب غرباء)1( هنشتني«. فقال له عبد اهلل: »قدمَت وأنا عليل 
من حقوق لزمتني، فانظرين قليال جَيُمُّ ما يف يدي)2(، وقد ضمنت لك قضاء دينك، 

وال أسألك عن مبلغه، فأقام أّياما ثّم أتاه فأنشده: 
]من الوافر[

أأذُكُر حــاَجتِي أْم قْد َكَفايِن ***  حياُؤَك إّن ِشيَمَتَك احلََياُء
وِعْلُمَك باألُموِر وأْنَت َقْرٌم *** َلَك احلََسُب امُلَهّذُب والّسنَاُء

ُه َصَباٌح *** َعِن اخلُُلِق الَكِريِم)3( َواَل َمَساُء َكـــريــــٌم اَل ُيَغرّيُ
يَح َمْكُرَمًة وُجوًدا *** إَذا َما الَكْلُب َأْجَحَرُه)4( الّشَتاُء ُتَباِري الرِّ

إَذا َأْثنَى َعَلْيَك امَلْرُء َيْوًمــــا ***  َكَفاُه ِمْن َتَعّرِضِه الّثنَاُء)5(

فلاّم أنشده األبيات، كانت عنده قْينََتاِن، فقال: »خذ أّيتهام شئت«، فأخذ إحدامها 
وانرصف، فمّر بمجلس من جمالس قريش، فالموه، وقالوا: »قد ألفيته عِلياًل، فلو 
رددهتا إليه، فإّنه حيتاج إىل خدمتها، كان ذلك أقرب لك عنده، فوقع ذلك منه، فرجع 
إّنام رددهتا ألّن قريشا الموك عىل أخذها؟«  ابن جدعان: »لعّلك  له  فقال  لريّدها، 

فقال: »ما أخطأت أبا زهري«، وأنشأ يقول:

]من الّطويل[
َعطاُؤَك َزْيٌن الْمِرىٍء إْن َحَبْوَتُه ***  بَِسْيٍب وما كّل العطاِء َيِزيُن

َوَلْيَس بَِشني الْمِرىٍء َبذُل َوْجِهِه *** إلْيَك َكاَم َبْعُض الّسَؤاِل َيِشنُي 

فقال له: »ُخِذ األخرى«، فأخذها)6(. ومها اجلرادتان.

الّشباب. األعالم، 22/2 – 23.
1( يف األوائل: غرماء.

2( يف ب: لحم مائدي، و يف األوائل: أنجم ما يف يدي. وأثبتنا ما يف أ: يقال: جّم املال إذا كرُثَ. 

3( يف الّديوان: الّسنّي.

4( أجحره: أدخله جحره.

بريوت،  دار صادر،  الجبييل، ط1،  الّصلت، جمع وتحقيق سجيع جميل  أيب  بن  أمّية  ديوان   )5

.18  - 1998م، ص17 
6( األوائل، تحقيق محّمد الّسيد الوكيل، ص394 – 396.
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واختاره  مسجح،  بن  سعيد  العريب  الغناء  غنّى  من  أّول  أّن  إىل  طائفة  وذهبت 
من  الغناء  نقل  من  أّول  األغاين:  كتابه  يف  األصبهاين  الفرج  أبو  وقال  إسحاق)1(. 
العجمّي)2( إىل العريّب سعيد بن مسجح من أهل مّكة)3(، ومن أهل املدينة: سائب 

خاثر، وأّول من صنع الزج: طويس)4(.

ذكرت  من  ووفاة  الغناء،  وأخذهم  املغننّي،  رؤوس  من  مجاعة  أسامء  وسنذكر 
وفاته، والتفاوت بني مراتبهم بحسب ما رأيته منقوال، ووجدته مسطورا. 

كتابه  بّكار يف  بن  الّزبري  ذكر  ما  عثامن عىل  أبو  كنيته  مسجح  بن  سعيد  فمنهم: 
بني  موىل  وقيل  مجح،  بني  موىل  عيسى،  أبو  كنيته  أّن  غريه  وذكر  املوّفقّيات)5(، 
املخزوم، واختاره أبو هالل العسكري)6(، وقيل موىل بني نوفل بن احلارث، وسبب 
أّيام عبد  احلرام)7(  املسجد  يبنون  بالُفْرس وهم  مّر  أّنه  العريب  إىل  الغناء  نقل سعيد 
الّشام،  إىل  دخل  ثّم  عريّب،  شعر  يف  فقلبه  بالفارسّية  غناءهم  فسمع  الّزبري،  بن  اهلل 
فأخذ ]أحلان الّروم والرببطية واألسطر خوسّية، وانقلب إىل فارس[)8( فأخذ غناء 
منها  وألقى  النّغامت،  تلك  حماسن  وأخذ  احلجاز،  قدم  ثّم  الرّضب،  وتعّلم  كثريا، 
بعضها، وتعّلم منه ابن رسيج)9( والغريض. وقال: إّنام سمع من الُفْرس حني كانوا 
يبنون ملعاوية بن أيب سفيان دوره بمّكة التي يقال لا النّبط)10(، وكان قد محل إليها 
من الُفْرس الذين كانوا بالعراق، وكان سعيد يأتيهم فيسمع غناءهم، فام استحسن 
منه أخذه ونقله إىل العريب، وصاغ عىل نحوه، وكان من غنائه الذي يغنّيه عىل تلك 

األحلان شعر األحوص:
1( األوائل، ص397.

2( يف ب وج: من العجم إىل العريّب.

3( يف ب وج: أهل الكوفة.

4( األغاين، 3/ 273 - 274.

5( مل أره يف املطبوع من املوّفقيات.

6( األوائل، ص397.

7( يف أ: يبنون يف املسجد الحرام.

8( ما بني عاقفتني سقط من ب وج.

9( يف ب: ابن رشيح، ويف ج: رضيح.

10( يف أ الثقط، ويف ب: الرفظ. ويف ج: الرقظ. وقال الفاكهّي يف أخبار مّكة، 186/4: أََضاَءُة النََّبِط: 

ِبُعرََنَة يِف اْلَحرَِم، كان يعمل فيها َنَبط بعث بهم معاوية بن أيب سفيان يعملون اآلُجرَّ لُِدورِه مبّكة 
فسّميت بهم. ويف أخبار مّكة لألزرقي، 224/2: أََضاُة النََّبِط. ويف لسان العرب: األضاة: الغدير، 

ونقل عن ابن سيده: األضاة: املاء املستنقع من سيل وغريه.
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]من الكامل[

أسالُم إنَِّك قْد َملكِت فأسجحي*** قْد َيْمِلُك احلُرُّ الَكريُم َفُيْسِجُح
إيّن أَلَْنَصُحُكْم وَأْعَلـــــــُم أنَُّه *** ِسيَّاِن ِعنَْدِك َمْن َيُغشُّ َوَينَْصُح

وإَذا َشَكوُت إىَِل َساَلَمــــَة ُحبََّها*** َقاَلْت َأِجدٌّ ِمنَْك َذا َأْم مَتَْزُح؟)1(

وعاش سعيد حّتى لقيه معبد وأخذ منه يف أّيام الوليد بن عبد امللك)2(. 

]ومنهم[:)3( سائب خاثر، كنيته أبو جعفر، كان موىل لبني ليث، وأصله من يفء 
كسى، وكان عىل والئه)4( لبني ليث، وكان منقطعا إىل عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل 
عنهام، وقيل: اشرتاه وأعتقه، قيل: وهو أّول من عمل ]بالعود[ )5( باملدينة وغنّى به:

]من الكامل[
ملَِِن الدياُر ُرُسوُمها َقفـــُْر *** َلِعبْت هبا األرواُح والَقْطُر
]وَخاَل هبا من بعد ساِكنها *** ِحَجٌج َمَضنَي َثاَمٍن أْو َعرْشُ

ٌق به الّلّباُت والنَّْحُر[ )6( ْعفراُن عىل َتَراِئبهــــا *** رَشِ والزَّ

املتقن  العريّب  الغناء  به يف اإلسالم من  ُغنِّي  أّول صوت  الكلبي: وهو  ابن  قال 
مجيلة  أخذت  وعنه  مرتال)7(،  يغنّي  كان  وإّنام  بالعود  يغنّي  يكن  مل  وقيل  الّصنعة، 

موالة سليم، وقد تقّدم ذكرها)8(.

1( الّشعر لألحوص، الديوان، ص-108 109.

2( تويّف نحو 85 هـ / 704 م، انظر ترجمته يف: األغاين، 3/-273 274 ونهاية األرب يف فنون األدب، 

239/4، والّتذكرة الحمدونّية، 24/9، ومسالك األبصار يف ماملك األمصار، 10/ 30-31، واألعالم، 
 .101/3

3( زيادة من ب وج.

4( يف أ وب: والية. واملعنى كام يف نهاية األرب، أّنه عىل والئه لبني ليث كان منقطعا إىل عبد 

الله بن جعفر.
5( ما بني عاقفتني سقط من أ.

6( ما بني عاقفتني سقط من أ.

7( يف أ: مرجال، ويف ب: مرجاال. ويف ج: مرجال. والّتصحيح من نهاية األرب.

8( تقّدمت ترجمته. وانظر: األغاين، 333/8 وتاريخ دمشق الكبري، 122/20 - 123، ونهاية األرب، 

بالوفيات، 66/15،  األبصار يف ماملك األمصار، 10/ 86 - 87، والوايف  243/4 – 246، ومسالك 
واألعالم، 3/ 67 - 68. 
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ابن  بن عبد مناف، وقال  نوفل  بني  )2( بن رسيج)3( موىل  اهلل  ]ومنهم[:)1( عبد 
الكلبي: موىل بني احلارث بن عبد املطلب، وقيل: موىل بني ليث، وقيل: بني خمزوم، 
وقيل: آل خالد بن أسيد)4(، وكان منقطعا إىل عبد اهلل بن جعفر، وغنّى يف خالفة 
عثامن] ريض اهلل عنه[ )5(. وذكر بعضهم أّنه أّول من غنّى بالعود بمّكة، وذلك أّنه 
رآه مع العجم الذين قدم هبم ابن الّزبري لبناء الكعبة، فأعجب أهل مّكة الغناء به، 
أّنه  رسيج)6(  ابن  أخبار  ومن  به،  ورضب  غنائي«،  عىل  به  أرضب  »أنا  لم:  فقال 
لقيه عطاء بن أيب رباح بذي طوى)7(، وعليه ثياب)8( مصبغة، فقال له: يا قنّان، أال 
النّاس من  له:« وما عىل  تلويثك)10(! فقال  النّاَس  فيه)9( ! كفى اهلل  تكّف عاّم أنت 
تلويني)11( ثيايب ولعبي؟« فقال:»تغنيهم أغانيك اخلبيثة«. فقال له ابن رسيج: »بحّق 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن لقيته من أصحابه ريض اهلل عنهم إاّل ما سمعت منّي شيئا من 
الّشعر، فإن سمعت منكرا أمرتني باإلمساك عنه، فأنا أقسم باهلل تعاىل، وهبذا البيت 
إن أمرتني باإلمساك ألفعلّن«. فأطمع ذلك عطاء فقال له قل: فاندفع يغنّي بشعر 

جرير بأحسن صوت. 

]من الكامل[
إّن الذين َغَدْوا ُبلبَِّك غاَدُروا *** َوَشاًل بِعينِك، ال يزال َمِعينَا 

َغيَّْضَن ِمن َعرَباهتّن وُقْلَن يل: *** ماذا َلِقيَت من الوى وَلِقينَا؟)12( 

1( زيادة من ب وج.

2( وورد اسمه يف األغاين: عبيد الله وعبيد.

3( يف ب وج: ابن رشيح.

4( يف أ: أسد. والّتصحيح من نهاية األرب.

5( زيادة من ب وج.

6( يف ب: ومنهم ابن رشيح.

7( ذو َطًوى: بفتح أّوله، مقصور منّون، عىل وزن فعل: واد مبّكة. البكري األندليس أبو عبيد عبد 

الله بن عبد العزيز بن محّمد )ت 487هـ(، معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، ط3، 
عامل الكتب، بريوت، 1403هـ، 896/3.

8( يف أ: وعليه طوي.

9( يف ج: أال تكفي ماّم أنت فيه.

10( كذا يف ج: ويف أ: بؤسك.

11( يف أ: تلويثي. ويف ج: تلويث. والّتصحيح من األغاين ونهاية األرب.

بريوت  دار  الديوان،  728م(،   - 110هـ/640   -  28( الخطفي  حذيفة  بن  عطية  بن  جرير   )12

ص476.  1406ه/1986م،  والّنرش،  للّطباعة 
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فلاّم سمعه عطاء اضطرب اضطرابا كثريا، ودخلته أرحيّية، وحلف أّنه ال يكّلم 
أحدا بقّية يومه إاّل هبذا الّشعر، ومل يعرتض عىل ابن رسيج بعده، وتويف ابن رسيج يف 

خالفه هشام بن عبد امللك)1(. 

ومنهم: معبد بن وهب)2(، وقيل: ابن قطني موىل ابن قطن)3(، وهو أحد احلّذاق 
وعن  املذكورة،  مجيلة  وعن  خاثر،  سائب  عن  الغناء  أخذ  الّشأن،  هذا  يف  املقّدمني 
َساَلَمُة جارية  سعيد بن مسجح. قال صاحب األغاين: »ومّلا مات معبد، خرجت 
إليها،  ينظرون  والنّاس  الّسير،  بعمود  وأخذت  امللك)4(،  عبد  بن  يزيد  بن  الوليد 

وهي تنشد:

]من جمزوء الرمل[
اِء الوجيِع  قْد َلَعْمِري بتُّ َلْييِل *** َكَأِخي الدَّ

وَنِجيُّ الَمِّ مـــــِنِّي *** َباَت َأْدَنى ْمْن َضِجيِعي 
ُت َرْبعًا *** خالًيا فاضْت ُدُموِعي  اَم َأْبرَصْ ُكلَّ

قْد َخاَل ِمْن َسيِّد َكا *** َن َلنَا َغرْيَ ُمِضيِع 

ْيج وتويّف سنة: )20 - 98 هـ/640 - 716 م( وكان من أشهر املغّنني وأصحاب هذه  1( ولد ابن رُسَ

الّصناعة يف صدر اإلسالم، أخذ الغناء عن ابن مسجح، وكان يغّني مرتجال فيأيت بالّلحن املبتكر. 
وهو من أهل مّكة، وأّول من رضب بها عىل العود بالغناء العريّب. ونقل األصبهاين عن ابن الكلبّى 
عن أبيه أنه كان مخّنثا أحول أعمش، يلّقب وجه الباب. وكان ال يغّنى إال متنّقبا، مسبل القناع 
عىل وجهه. قال: وكان أحسن الناس غناء، قال إبراهيم املوصيل: ما كان ابن رسيج إاّل كأّنه ُخلق 
من كّل قلب فهو يغّني له ما يشتهي! انظر: األغاين، 1/ 243 - 246، وتاريخ دمشق، 195/38-

201، ونهاية األرب، 250/4–251، ومسالك األبصار يف ماملك األمصار، 63/10 وما بعدها، والوايف 
بالوفيات، 279/19 – 280، واألعالم، 194/4. 

2( معبد بن وهب، أبو عباد املدين)000 - 126هـ / 000 - 743 م(: نابغة الغناء العريّب يف العرص 

لبني مخزوم )أو البن قطن، موىل معاوية( ونشأ يف  الفصحاء. كان موىل  األموي وأحد األدباء 
املدينة يرعى الغنم ملواليه، ورمبا اشتغل يف التجارة.

وملا ظهر نبوغه يف الغناء أقبل عليه كرباء املدينة. ثم رحل إىل الّشام فاّتصل بأمرائها وارتفع شأنه. 
وكان مقبول الّشهادة عند حّكام املدينة إىل أن نادم الوليد بن يزيد فرّدت شهادته. وعاش طويال 

إىل أن انقطع صوته. ومات يف عسكر الوليد بن يزيد. أصواته وأخباره كثرية. 
الجيل،  الربصان والعرجان والعميان والحوالن، ط1، دار  انظر: األغاين، 43/1 - 44، والجاحظ، 
األرب،  ونهاية  الكبري، 328/59  وتاريخ دمشق   ،24/2 األبرار،  وربيع  بريوت، 1410ه، ص450، 

بّشار، 536/3، واألعالم، 264/7. 262/4 - 267، وتاريخ اإلسالم،/ ت 
3( يف ج: ابن قطن.

4( كذا يف أ وب ونهاية األرب يف فنون األدب. ويف تاريخ بغداد، 536/3 وتاريخ اإلسالم، 536/3: 

جارية يزيد بن عبد امللك.
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ْمنَا بُِخُشوِع  اَل َتُلْمنَا إِْن َخَشْعنَا *** أْو مَهَ
ُروِع هو كالّليث إذا َما *** ُعدَّ أصحاُب الدُّ

ًبا *** يِف ُميِضٍّ َوُرُجوِع)1(. َيْقنُِص األبطاَل رَضْ

وكان معبد قد عّلم َساَلَمَة هذا الّصوت فندبته به، وهو من شعر األحوص.

تويّف معبد بدمشق، يف خالفة الوليد بن يزيد)2(.

وكانت َساَلَمُة املغنّية)3( حاذقة يف الّصنعة، ظريفة لطيفة، قال الّطرباين يف املعجم: 
ثنا عمر بن شّبة الوافقي)4(، ثنا خاّلد بن يزيد)5( األرقط، قال: سمعت شيوخ مّكة 
القّس  )6( عند أهل مّكة بمنزلة عطاء بن أيب رباح، قالوا: ومّر  الَقسُّ يقولون: كان 
عىل َساَلَمة املغنّية وهي تغنّي، فأعجب بغنائها، فرآه موالها، فقال له: ادخل! فأبى، 
فامزال به حّتى أجاب، ]فأعجب بام سمعه، فقال له موالها:»حّولا إليك!« فأبى، 

1( األحوص، الّديوان، ص198 - 199. والبيتان األخريان ليسا يف أ.

2( نهاية األرب، 262/4 - 263، وتاريخ دمشق الكبري، 331/59، واألغاين، 44/1، ومسالك األبصار 

يف ماملك األمصار، 10/ 58 وما بعدها. 
3( تقّدم يشء من ترجمتها، وهي سالمة - بتخفيف الاّلم- ويقال أيضا ساّلمة – بالّتشديد- )000 

- نحو 130 هـ/000 - نحو 748م( مغنّية شاعرة، من موّلدات املدينة. نشأت بها، وأخذت الغناء 
عىل  الرّضب  وحذقت  الغناء،  يف  ومهرت  بالقرآن،  الّصوت  حسنة  وكانت  وطبقته،  معبد  عن 
األوتار، وقالت الّشعر الكثري. وشغف بها عبد الرحمن بن أيب عاّمر الجشمي )من قّراء مّكة( 
امللّقب بالقّس لكرثة عبادته، وكان تابعّيا، فنسبت إليه، وغلب عليها لقبه. وسمع بها يزيد بن 
عبد امللك، فاشتاها -قيل بعرشين ألف دينار- فانتقلت إىل دمشق، وبقيت عنده إىل أن تويف. 
ولها شعر يف رثائه. وكان يقّدم عليها حبابة. وأدركت ساّلمة مقتل الوليد بن يزيد. الّدارقطني، 
املؤتلف واملختلف، 1911/4، واألغاين، 347/8 – 353، وتاريخ دمشق الكبري، 231/50، ونهاية 

األرب، 52/5، والدّر املنثور يف طبقات رّبات الخدور، ص 250، واألعالم، 107/3.
4( كذا يف الّنسخ، وهو: ُعَمر ْبن شبة ْبن ُعَبيدة بن زيد بن رائطة النمريي، أَُبو زيد بن أيَب معاذ 

الَبرْصِّي النحوي األخباري )172 - 262 ه / 789 - 876 م(، نزيل بغداد. مستقيم الَحِديث، وَكاَن 
صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس. َوَقال أَُبو بكر الخطيب: َكاَن ثقة، عاملا بالسري، 
وله تصانيف كثرية. تهذيب الكامل، 390/21، ووفيات األعيان، 440/3، وتاريخ اإلسالم،/ تحقيق 

بّشار، 376/6، ومل أر يف نسبه: الواقفي.
5( يف ب: خالد بن زيد. وهو: خاّلد بن يزيد الباهيل البرصي املعروف باألرقط، روى عن الّثوري، 

وروى عنه ابن شّبة. تهذيب الّتهذيب، 152/3.
6( الَقّس، بفتح القاف، هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أيب عامر امليّك، يروي عن جابر بن عبد 

الله، روى عنه عبد الله بن عبيد بن عمري لقب القّس لعبادته وألف سالمة املغنية وترك العبادة 
ثّم ترك سالمة وعاد إىل العبادة له أخبار مشهورة، وّثقه ابن سعد وأبو زرعة والّنسايئ. تهذيب 

الّتهذيب، 213/6.
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إيّن ألحّبَك!  له: واهلل  فقالت  به، وشغف هبا،  أجاب[)1( فشغفت  به حّتى  زال  فام 
فقال: واهلل وأنا أحبُِّك!)2( قالت: وأشتهي أن أضع فمي عىل فمك، وألزق صدري 
بصدرك! فقال: وأنا كذلك! قالت: فام يمنعك من ذلك والبيت خال؟ فقال: وحيك 
وأنا  اْلُتَِّقنَي﴾)3(،  إاِلَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُهْم  َيْوَمئٍِذ  ُء  يقول: ﴿اأْلَِخالَّ اهلل  إيّن سمعت 
وعيناه  خرج  ثّم  القيامة.  يوم  عداوة  الّدنيا  يف  وبينك  بيني  ما  ُة  خلَّ تكون  أن  أكره 

هتمالن، وعاد إىل طريقه األوىل)4(، فيحفظ من قوله: 

]من الوافر[

أهابك أن أبوَح بداء نفيس *** ولو أيّن أطيع القلَب قاال
حياًء منِك حّتى ُسلَّ جسمي *** وَشّق عيّل كتاميِن وطاال )5(

وحفظ منه أيضا:

]من الكامل[ 

اُم َفاَهة أهلَها *** وأرّد َما َتْأيِت بِِه األيَّ قد كنُت أعِذُل يِف السَّ
اَلَلِة والَُدى َأْقَساُم)6( فاليوَم أعِذُرُهم وأعَلُم أّنام *** ُسُبُل الضَّ

مروان،  أبو  وقيل:  زيد)8(،  أبو  كنيته  امللك،  عبد  وهو  الغريض)7(،  ومنهم: 
والغريض لقب عليه ألّنه كان طرّي الوجه، نضريه، غّض الّشباب، حسن املنظر. 
وهو  باإلغريض  شّبه  الكلبّي:  هشام  وقال  يشء.  كّل  من  الطرّي  والغريض: 

1( ما بني عاقفتني سقط من أ.

2( يف أ: والله وإيّن أحّبك.

3( سورة الّزخرف، 67.

وعيون   ،349/8 واألغاين،   ،60/1 القلوب،  اعتالل  والخرائطّي،   ،310/2 مّكة،  أخبار  الفاكهي،   )4

األخبار، 132/4، والّتكرة الحمدونّية، 142/6، وتاريخ دمشق الكبري، 233/69، واملستطرف من 
كّل فّن مستطرف، ص 395. ومل أر الخرب عند الطرباين.

5( األغاين، 348/8.

6( م، ن، 349/8، والعقد الفريد، 19/7.

7( تقّدمت ترجمته، تويف )نحو 95 هـ/نحو 714 م(. األعالم، 156/4. 

الّلغة واألدب، 174/2 وخزانة  الّنسخ ونهاية األرب، 267/4. ويف األغاين، والكامل يف  8( كذا يف 

األدب، 172/1: أبو يزيد، وقال البغدادي عبد القادر بن عمر البغدادي )ت 1093هـ( يف الخزانة:  
»ورأيت يف كتب الّلهو البن ُخرداْذبه أّن كنيته أبو زيد.
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موّلدي  من  وهو  اإلغريض.  من  األلف  فحذفوا  األلسنة  عىل  َثُقَل  ثّم  اجلاّمر)1(، 
الرببر، موىل الّثرّيا صاحبة عمر بن أيب ربيعة، وكان يرضب بالعود، وينقر بالّدف، 
ويوقع بالقضيب، وكان قبل الغناء مّجاال)2(، أخذ الغناء عن ابن رسيج. قالوا: وكان 

الغريض أشجى من ابن رسيج، وابن رسيج أحكم صنعة منه )3(.

ه،  )4(، كنيته أبو جعفر، ومل ُيعرف له أٌب فنسب إىل أمِّ ومنهم: حمّمد بن عائشة 
وكان هو يزعم أّن اسم أبيه جعفر، وإّنام كانت أّمه ماشطة، فإذا دخلت موضعا، وقّدم 
إليها الّطعام تقول: ارفعوا هذا البن عائشة! فغلب عىل نسبته ]ونسبه[)5( وكانت أّمه 
موالة لُكَثرْي بن الّصلت الكندي حليف قريش، وقيل: موالة آلل املّطلب بن وداعة 
الّسهمي)6(، وكان ابن عائشة من املجيدين املتقنني، يفتُِن َمْن يسمعه، وكان تّياًها)7( 
سّيئ اخللق، إذا قيل له: غّن! يقول: َأملِِْثيِل يقال هذا!؟ وإن غنّى، وقيل له: أحسنت! 
سكت، وكان منقطعا إىل احلسن بن احلسن، وكان مكِرًما له. أخذ الغناء عن معبد، 

وعن مالك بن أيب الّسمح ومل يموتا حتى ساوامها)8(.

أبو  حُمِْرز، هو مسلم، وقيل: سلم، وقيل: عبد اهلل بن حمّمد، كنيته  ابن  ومنهم: 
اخلّطاب، موىل عبد الّدار بن قّص، وكان حمّمد من َسَدَنِة الكعبة، وأصله من الفرس، 
قليل  كان  ألّنه  يشتهر  ومل  ذكره،  مخل  وإنام  باملدينة،  ومّدة  بمّكة  مّدة  يسكن  وكان 
االختالط بالنّاس، وهو أّول من غنّى الّرمل، وما غنّي قبله عىل ما حكاه بعضهم، 

1( يف ج: وهو الجامل.

2( كذا يف ب، ويف أ: حاّمال، ويف األغاين ونهاية األرب: خّياطا.

3( انظر: األغاين، 353/2 - 356، ونهاية األرب، 267/4 - 272، والحيوان للجاحظ، 199/1، والعقد 

الفريد، 32/7، والكامل يف اللغة واألدب، 174/2، وأخبار الّنساء البن الجوزي، ص 176، والجليس 
الّصالح الكايف واألنيس الّناصح الّشايف للّنهرواين، ص337، ومسالك األبصار، 11/10 وما بعدها. 

4( محّمد بن عائشة، أبو جعفر)000 - نحو 100 هـ/000 - نحو 718 م(: موسيقار. من املقّدمني 

يف صناعة الغناء ووضع األلحان، يف العرص األموي، يرتجل ذلك ارتجاال. وهو من أهل املدينة، 
ينسب إىل أمه، وكانت موالة ألحد بني كندة.

ويرضب املثل يف ابتدائه بالغناء حتى قيل لالبتداء الحسن كائنا ما كان، من قراءة قرآن أو إنشاد 
شعر، أو غناء: كأّنه ابتداء ابن عائشة. تويّف يف أّيام الوليد بن يزيد. وانظر يف ترجمته: العقد 
- 287، ومسالك  األرب، 280/4  - 198، ونهاية  - 39، واألغاين، 195/2  الفريد، 200/5 و38/7 

األبصار، 10/ 5 وما بعدها، واألعالم، 178/6 - 179. 
5( ما بني عاقفتني زيادة من ب.  ويف ج: فغلب عىل هذه الّنسبة.

6( يف أ: الّتميمّي.

7( يف ب وج: يباهي.

8( األغاين، 195/2 - 198
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وقد قّدمنا ما يقتيض خالفه، فلعّل هذا حممول عىل أّنه غنّاه باملدينة. أخذ الغناء عن 
عّزة امَلْياَلء، وعن سعيد بن مسجح)1(.

ومنهم: مالك بن أيب الّسمح)2(، وهو: مالك بن جابر بن ثعلبة الّطائي، وقيل: 
مالك بن أيب الّسمح بن سليامن، وأّمه من بني خمزوم، وكان أبوه منقطعا إىل عبد اهلل 
بن جعفر يتيام يف حجره، أوصاه أبوه عليه، أخذ الغناء عن مجيلة، وعن معبد، وعن 

عمرو، ومات يف خالفة املنصور)3(.

ومنهم: يونس الكاتب، وهو يونس بن سليامن من ولد هرمز، موىل عمرو)4( بن 
الّزبري، ولد باملدينة، ونشأ هبا، وكان يونس فقيها)5(، وله كتاب يف األغاين، وهو أّول 
من دّون الغناء. أخذ الغناء عن معبد، وابن رسيج، وابن حمرز، والغريض، وأكثر 

روايته عن معبد، ومل يكن يف أصحابه أحذق منه، وال أقوم بام أخذه عنه)6(.

1( مسلم بن ُمْحِرز، أبو الخطاب، موىل بني عبد الدار)000 - نحو 140 هـ/000 - نحو 757 م(: 

أحد املقدمني يف صناعة الغناء واأللحان.
فاريس األصل. كان أبوه مبّكة من خّدام الكعبة. ونشأ هو مبّكة. ثم كان يقيم فيها مّدة ويف املدينة 

أخرى، يتعّلم يف الّثانية الرّضب من عزّة امليالء. وَشَخَص إىل )إيران( فتعلم ألحان الفرس.
وصار إىل الّشام، فتعّلم غناء الّروم وألحانهم. ومزج غناء الفرس والّروم وأخذ منهام أغانيه التي 

صنعها يف أشعار العرب، فأىت مبا مل يسمع مثله. وكان يقال له )صناج العرب(.
انظر:  الّناس.  الخلفاء وال خالط  بالجذام فلم يعارش  العباسية، وأصيب  الدولة  اشتهر يف صدر 
األغاين، 363/1 - 368، ونهاية األرب، 287/4 - 288، واملستطرف يف كّل فّن مستظرف، 326/2، 

.223/7 واألعالم، 
2( يف ب: مالك بن الّسمح.

ْمح واسم أيب الّسمح جابر بن ثعلبة الطايئ، أبو الوليد)000 - نحو 140 م  3( مالك بن أيَب السَّ

هـ / 000 - نحو 757 م(: أحد املغّنني املقّدمني يف العرص األُموّي وشطر من العرص العّبايس، 
أخذ صناعة الغناء عن معبد، وانقطع إىل عبد الله بن جعفر بن أيب طالب، ثّم إىل بني سليامن 
بن عيّل. وكان من دعاة بني هاشم. مولده وإقامته يف املدينة، رحل إىل البرصة وبغداد، وعلت 
شهرته. وكان طويال أجنى، فيه حول. عاش إىل خالفة املنصور العّبايس، وروى له صاحب األغاين 
الحمدونّية،  والتذكرة   ،292 - األرب، 288/4  األغاين،111/5-121، ونهاية  أخبارا حسانا. وانظر: 

254/3 و18/9، والجليس الّصالح، ص341، واألعالم، 258/5.
4( يف ج: عمر.

5( يف األغاين، 390/4: وكان أبوه فقيها.

6( يونس بن سليامن بن كرد بن شهريار، من ولد هرمز)000 - نحو 135 هـ / 000 - نحو 752 م(: 

كاتب، شاعر، بارع يف صناعة الغناء. منشأه ومنزله باملدينة. سافر يف تجارة إىل الّشام، فاستدعاه 
الوليد بن يزيد )قبل أن ييل الخالفة( فأكرمه ورُسّ به. ثّم ملّا ُويل، بعث إليه، فجاءه من املدينة، 
فلم يزل معه حّتى قتل، فعاد يونس إىل املدينة، وتويّف بها. أخذ الغناء عن معبد وطبقته. وهو 
أّول من دّون الغناء يف العرب. صّنف كتابا يف »األغاين« ونسبتها إىل َمن غّنى بها عىل حروف 
املعجم، ومن هذا الكتاب أّلف إسحاق بن إبراهيم كتابه »األغاين«، ومن إسحاق أخذ أبو الفرج، 
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أبو كعب، وهو من  كنيته  بلُّوع)2(،  بن   )1( ُحننَي ]احلريي، وهو: حنني[  ومنهم 
بني متيم، وقيل: من بني احلارث بن كعب، وقيل غري ذلك، وكان نرصانّيا، يسكن 
احلرية، ويكري اجلامل إىل الّشام، من فحول املغننّي، وحّذاق الّشعراء، أخذ الغناء 
عن عمرو)3( بن داود اللوازي)4( وحكم الوادي)5( وبلغ يف الغناء مبلغا عظيام، وقيل 

عاش مائة سنة وسبع سنني)6(.

ومنهم: سياط، ]هو[)7(: عبد اهلل بن وهب، ]كنيته أبو وهب[ )8(، وهو مّكّي، 
موىل خزاعة، كان مقّدما يف الغناء رواية وصناعة، عارفا بالرّضب، مقّدما فيه، وعنه 
أخذ ابن جامع، وإبراهيم املوصيل)9(، ولّقب سياطا ألّنه كان كثريا يغنّي هبذا البيت: 

]من الوافر[
كأّن َمَزاِحَف احلَيَّاِت فِيَها *** ٌقَبْيَل الّصْبِح آثاُر الّسَياِط)10(.

قال األصفهاين: إّنه هو األصل اّلذي يعمل عليه ويرجع إليه، وقال صاحب الحاوي: ويف كتاب 
يونس أشعار مرذولة ركيكة محدثة، وال شّك أّن ألحانها مثلها. األغاين، 390/4، و142/19 - 143، 
بالوفيات،  - 26، والوايف  املحزون، ص25  الفنون وسلوة  ونهاية األرب، 292/4 - 295، وحاوي 

130/13، واألعالم، 261/8.
1( ما بني عاقفتني زيادة من ب وج.

2( يف ج: يّلوع.

3( كذا يف الّنسخ، ويف األغاين، 338/2: عمر.

4( كذا يف أ وب، و يف ج: الّلواذي. ويف األغاين، 338/2، ونهاية األرب، 294/4: عمر بن داود الوادي.

5( يف أ: البوادي. ويف ج: وحكم املغّنني الوادي.

6( ُحَنني بن بلوع الحريّي)000 - نحو 110 هـ / 000 - نحو 728 م(: شاعر غزل، موسيقّي، من 

كبار املغّنني. ولد يف الحرية وكان يف صغره يحمل الفاكهة ويطوف بالّرياحني عىل بيوت الفتيان 
ومياسري أهل الكوفة وأصحاب القيان واملطربني، يف الحرية وغريها، وكانت يف روحه خّفة. ثّم 
جعل يكري الجامل إىل الّشام وغريها. وولع بالغناء والرّضب عىل العود، فأخذ عن علامئه وانفرد 
بصناعته يف العراق، ال يزاحمه فيها مزاحم. وكان املغّنون يف عرصه أربعة: ثالثة يف الحجاز )ابن 
يزورهم  أن  إليه  كتبوا  شهرته  ذاعت  فلام  العراق.  يف  وحده  وهو  ومعبد(  والغريض،  رسيج، 
فشخص إليهم، وهم يف املدينة، فاستقبلوه من خارجها، وقصدوا به منزل سكينة بنت الحسني، 
والّناس من حولهم، فأذنت سكينة للّناس إذنا عاّما، فامتأل املنزل وسطحه. وملا جلس يغّني أبيات 
من صناعته ازدحم الوقوف عىل الّسطح فسقط الّرواق عىل من تحته، فسلموا جميعا إاّل حنينا 
فإّنه مات تحت الهدم، فقالت سكينة: لقد كّدر علينا حنني رسورنا، انتظرناه مّدة طويلة وكأّنا 
كّنا نسوقه إىل منيته! األغاين، 334/2 - 349، ونهاية األرب، 293/4 - 295، واألعالم، 288-287/2.

7( ما بني عاقفتني زيادة من ب وج.

8( ما بني عاقفتني سقط من ج.

9( يف ب: إبراهيم بن املوصيل.

10( البيت للمتنّخل مالك بن عومير بن عثامن بن حبيش الهذيل، من مرض، أبوأثيلة: شاعر من 

نوابغ هذيل. قال األصمعي: هو صاحب أجود قصيدة طائية قالتها العرب وأورد له بيتني منها. 
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ألك  جامع:  ابن  له  فقال  املوت،  به  نزل  وقد  عليه،  دخل  جامع  ابَن  أّن  ُحِكَي 
حاجة؟ فقال: نعم، ال تزد يف غنائي شيئا وال تنقص منه، فإّنام هو ثامنية عرش صوتا، 

دعه رأًسا برأٍس.

تويف يف أّيام موسى الادي، وُذِكَر أّنه مات فجأة. أخذ الغناء عن يونس)1(.

ومنهم: األبجر هو أبو طالب عبيد] اهلل[)2( بن القاسم بن منّبه، وقيل حمّمد بن 
القاسم، كان ]موىل[)3( كنانة، ثّم بني ليث بن بكر، وكان مدنّيا نشأ بمّكة)4(، وقيل: 

مكّيا نشأ باملدينة)5(.

ومنهم: الّداّلل هو: أبو زيد ناقد)6( مديّن، موىل عائشة بنت سعيد بن العاص)7(، 
وكان الّدالل صحيح الغناء حسن اجلرم، ولّقب بالّداّلل ألّنه كان يدّل النّساء عىل 
الّرجال، ويدّل الّرجال عىل النّساء، ويسعى بينهّن ]وبني الّرجال[ )8( حّتى يتزّوجن، 
وقيل: إّنام لّقب هبذا الّلقب ألّنه كان حسن الّشكل والّظرف والّداّلل، حلو املنطق، 
امللك عامله عىل  أمر سليامن بن عبد  ]مّلا  باملدينة  املخنّثني  وهو أحد من ُخِصَ من 

املدينة[)9( -وهو أبو بكر بن عمرو بن حزم- بخصيهم)10(.

انظر: الّشعر والّشعراء، 647/2.
األرب،  - 167، ونهاية  األغاين، 161/6  تويّف سياط سنة 169ه/785م. وانظر يف ترجمته يف:   )1

.143/4 واألعالم،   ،297  -  295/4
2( ما بني عاقفتني سقط من أ.

3( ما بني عاقفتني ليس يف ج.

4( يف أ: مدنّيا نشأ يوم.

5( األغاين، 340/3 – 345، ونهاية األرب، 4/ 297 - 298، ومسالك األبصار يف ماملك األمصار، 10/ 

.34 - 33
6( يف أ: واقد. ويف مجمع األمثال، 1/ 251: نافذ.

7( يف الّنسخ: بنت سعد بن العاص. الّصواب ما أثبتنا. وانظر: األغاين، 266/4.

8( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

9( ما بني عاقفتني سقط من أ.

ص59،  الكاتب،  أدب  335هـ(،  )ت  يحيى  بن  محّمد  بكر  أبو  الّصويل  ترجمته:  يف  وانظر   )10

واألغاين، 266/4 - 272، ونهاية األرب، 298/4 - 302، وحاوي الفنون، ص25، ومسالك األبصار، 
37/10 وما بعدها، وفيه قال ابن فضل الله: أألم لئيم، وأخبث زنيم، وأقبح مؤنث مذكر، وساع 
بني اثنني يف منكر، سواء لديه شهوات الّرجال والّنساء، وبياض الصّباح وظلمة املساء، قد انغمس 
يف القبيح، وارتكز يف الغّش ذي الّنصيح، كان يسلك املنهجني، ويهتك الفرجني، ويهلك يف الّزوجني 

مع الوقوع، فذهب مفتونا، وخلد يف الّنار ملعونا.
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ومنهم: َعَطّرد وهو أبو مروان)1( موىل األنصار، وقيل: موىل مزينة، مديّن، كان 
الّصنعة، حسن  الّصوت، جّيد  الغناء، طّيب  الوجه، حسن  قباء، وكان مجيل  ينزل 
الّزّي، كبري املروءة، فقيها، قارئا، وقيل: إّنه كان مقبول الّشهادة باملدينة، أدرك دولة 
بني أمّية، وبقي إىل أّيام الّرشيد، غنّى للمهدّي، وقيل: إّنه دخل عىل الّرشيد وغنّى 

له، وكان غناؤه مرتال)2(.

ومنهم: عمر الوادي)3(، هو: عمر بن داود بن زاذان)4(، ]جّده زاذان[ )5( موىل 
أّول  وهو  صوتا،  النّاس  أطرب)7(  شجّيا)6(،  الوادي  عمر  وكان  عثامن  بن  عمرو 
القرى)8(، قدم احلرم فأخذ من غناء أهله فحذق بعضه، وصنع  َمْن غنّى من أهل 
فأجاد، وكان جيتمع مع معبد، ومالك بن أيب الّسمح عند الوليد بن يزيد، قتل الوليد 

وهو يغنّيه)9(، أخد الغناء عن حكم الوادي، وقيل: حكم الوادي أخذ عنه)10(.
ومنهم: حكم الوادي، هو أبو حييى، احلكم بن ميمون، وقيل: ]ابن حييى[ )11( 
بن ميمون موىل الوليد بن عبد امللك، قال بعضهم: كان أصله من الفرس، يكري 
اجلامل إىل املدينة، وهو واحد عرصه يف احلذق)12(، يغنّي بالّدّف ومرتال، قال مّحاد 

1( كذا يف أ وب، ويف سائر املصادر: أبو هارون.

2( األغاين، 300/3 - 303، وتاريخ دمشق الكبري، 455/40 - 457، ونهاية األرب، 302/4 - 306، 

والّتذكرة الحمدونّية، 35/9 و65، والجليس الّصالح، ص352 - 353.
3( يف الّنسخ: عمرو اللواذي.

4( يف ب: رازان. ويف ج: راذان.

5( ما بني عاقفتني زيادة من أ.

6( يف ب: سخّيا.

7( يف ج: أرضف. كذا رسمت.

8( يف نهاية األرب، 304/4: من أهل وادي القرى.

9( يف ج: قيل: كان الوليد يغّنيه.

الحمدونّية،  والّتذكرة   ،52  -  51/7 الفريد،  والعقد   ،103 -  98/7 األغاين،  ترجمته:  انظر يف   )10

450/9، وأدب الخواص أليب القاسم الوزير املغريب، ص 68، ونهاية األرب، 304/4 - 305، ومسالك 
األبصار، 10/ 143 وما بعدها، وفيه يقول ابن فضل الله: رجل نغمه بالطرب موصول، وإىل خلب 
الكبد له وصول، لو مّر الّسيل املنحدر لوقف وأنصت، أو الّطري يف جّو الّسامء لخرس وما صّوت، 
مع حسن صنعة ال يدخل الخلل رضوبها، وال يكون بلوغ األمل رضيبها، وال يتم رسور املجالس 
إاّل إذا سمع منه يف جنباتها، وطلع عوده املخرّض الغّض يف جنباتها، فكان مجنى املحارض، ومنى 

الّسامع والّناظر.
11( ما بني عاقفتني سقط من أ.

12( يف ب وج: يف الحديث.
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بن إسحاق)1(: قال يل أيب: »أربعة بلغوا)2( يف أربعة أجناس من الغناء مبلغا عظيام 
يف  وحكم  الّرمل،  يف  رسيج  وابن  األّول،  الّثقيل  يف  معبد  غريهم:  عنهم)3(  قرّص 

الزج، وإبراهيم يف املاخوري«.

إىل حمّمد يف خالفة  وانقطع  العّباس،  لبني  بالغناء حتى صار  احلكم  يشتهر  ومل 
عىل  ابنه  فالمه  األهزاج،  غنّى  عمره  آخر  يف  إّنه  وقيل:  ]منه[)4(  فأعجب  املنصور 
غنّيت  جاهل،  أنت  اسكت!  فقال  املخنّثني؟!  غناء  تغنّي  الكرب  بعد  وقال:  ذلك، 
سّتني سنة، فلم أنل إاّل القوت، وغنّيت باألهزاج سنتني، فكسبت ما مل ُيَر مثله قّط ! 

تويّف يف خالفة الّرشيد)5(.

ومنهم: ابن جامع، هو: أبو القاسم إسامعيل بن جامع بن عبد اهلل بن املّطلب بن 
أيب وداعة، كان من أحفظ اخللق لكتاب اهلل تعاىل، خيرج من منزله مع الفجر يوم 
اجلمعة فيصيّل الّصبح ثّم يصّف قدميه حّتى تطلع الّشمس، وال يصيّل النّاس اجلمعة 
حّتى خيتم القرآن، وكان حسن الّسمت، كثري الّصالة، كان إبراهيم بن املهدي يفّضله 

وال يقّدم عليه أحدا يف الغناء)6(.

ومنهم عمرو بن أيب الكنّات)7( هو: أبو عثامن، وقيل: أبو معاوية، موىل بني مجح، 
مّكي، حسن الّصوت، من طبقة ابن جامع، وكان يغنّي للّرشيد، واعرتف ابن جامع 

له ]بالقضية[)8(.)9(.

1( يف ب وج: أحمد بن إسحاق. والّتصحيح من األغاين ونهاية األرب.

2( يف ب وج: بلغت.

3( كذا يف أ وب.

4( ما بني عاقفتني سقط من أ، وكذا وقع يف ب وج، ويف نهاية األرب: أعجب به.

5( تويّف حكم الوادي نحو: 180ه/796م، انظر ترجمته يف: األغاين، 294/6 - 303، ومعجم البلدان، 

356/1، و345/5، وأشعار أوالد الخلفاء وأخبارهم أليب بكر الّصويل ص8، والّتذكرة الحمدونّية، 
16/9 و74، وأدب الخواص، ص 68، والجليس الّصالح، ص341، ونهاية األرب، 305/4 – 306، 

واألعالم، 276/2
6( تويّف ابن جاِمع سنة 192 هـ / 808 م. وانظر يف ترجمته: األغاين، 304/6 وما بعدها، والّتذكرة 

الحمدونّية، 21/9 و29، والجليس الكايف، ص528، ونشوار املحارضة وأخبار املذاكرة للتنوخي، 
248/6، ونهاية األرب، 306/4 - 308، واألعالم، 310/1 - 311.

7( يف أ: عمر بن أيب الكتاب، ويف ب: عمرو بن أيب الكتاب. ويف ج: موضع بياض بعد: أيب.

8( كذا يف ج.

9( انظر ترجمته يف: األغاين، 371/20 - 376، ونهاية األرب، 308/4 - 311، والّتذكرة الحمدونّية، 

.13/9
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موىل  اجلّزار،  ناووس  بن  حييى  بن  خمارق  املهنّأ  أبو  ]هو[)1(  خمارق،  ومنهم: 
يميض  أّنه  عىل  رجال  بايع  ألّنه  به  لّقب  وإّما  أبيه،  لقب  ناووس)2(  وقيل  الّرشيد، 
إىل ناووس الكوفة ويطبخ به قدرا بالّليل حّتى ينضج، وطرح رهنه بذلك، ومىض، 
فُدسَّ له رجٌل يف النّاووس بني املوتى، فلاّم طبخ قدره وفرغ، مّد الّرجل إليه يده، 
وقال: »أطعمني!« فغرف باملغرفة من املرقة، وصّبها يف يده، ورضبه باملغرفة، وقال: 

»اصرب حّتى أطعم األحياء أّوال ثّم نتفّرغ للموتى!« فلّقب ناووسا.

وكان خمارق لعاتكة بنت شهدة)3(، وهي من املغنّيات املحسنات، املقّدمات يف 
الرّضب. نشأ خمارق باملدينة، وقيل بالكوفة، وكان أبوه جّزارا مملوكا. أخذ خمارق 
فأخذه  حييى،  بن  للفضل  وأهداه  املوصيل،  إبراهيم  اشرتاه  ثّم  موالته،  عن  الغناء 
الّرشيد منه، وأعتقه، قال أبو الفرج األصبهاين: وسبب عتقه أّنه غنّى للّرشيد صوَت:

]من البسيط[
يا َرْبَع َسْلَمى َلَقْد َهيَّْجَت يِل َطَربا *** ِزْدَت الُفَؤاَد َعىَل َأْوَصابِه َوَصَبا

َباِء وظْلاَمًنا بِه ُعَصَبا)4( َل مِمَّن كـــــــاَن َيْسُكنُه *** ُعْفَر الظِّ َرْبٌع َتبدَّ

فبكى الّرشيد وسأله حاجة؟ فقال له: »تعتقني«، فأعتقه، فكان يقول: »أنا عبد 
هذا الّصوت!«

َحَدٌث كأّن شيخا جالسا عىل رسير يف  أّنه قال: »رأيت وأَنا  وُروي عن خمارق 
روضة حسنة، فدعاين، فقال يل: »يا خمارق تغنّي صوتا تقرتحه أو ما حرض؟« فقلت: 

»ما حرض« فغنّيته.

]من الّطويل[ 
َدِعي القلب ال يزَدْد َخَبااًل مع الذي *** به منِك، أو َداِوي َجَواُه امُلَكتَّاَم

َما)5( وليس بَتْزِويِق اللساِن وَصْوِغــــــــه *** ولكنَّه قد خالَط اللحَم والدَّ

1( ما بني عاقفتني من ب وج.

2( يف ج: وقيل ناوس لقب ابنه يحيى . وإّنا لقب به

3( يف ج: مشهدة.

4( يف ب وج: وظلام أناُبه غضبا. والّشعر لهالل بن األسعر املازين، الّتذكر الحمدونّية، 9/ 34 - 35.

5( ديوان عمر بن أيب ربيعة، ص352.
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فقال: أحسنت يا خمارق! ثّم أخذ وترا من أوتار العود فلّفه عىل املرضاب ودفعه 
إيّل، فجعل املرضاب يطول] ويعرض[ )1( ويغلظ، والوتر ينترش، حّتى صار املرضاب 
به  فحّدثت  انتبهت،  ثّم  علام،  يدي  يف  وصار  ]عليه[)2(،  كالعذبة  والوتر  كالّرمح، 
لواء)3(  إبليس، وقد عقد لك  »الّشيخ بال شّك  فقال يل:  املوصيل،  إبراهيم  موالي 

صنعتك، فأنت ما حييت رئيس أهلها«.

الواثق، وغنّى للّرشيد،  املتوّكل، وقيل: آخر خالفة  تويّف خمارق يف أّول خالفة 
ولألمني، واملأمون، وللمعتصم، وللواثق)4(.

أمّية،  بني  املّكي، موىل  بن مرزوق  أبو عثامن)5( حييى  املّكي، هو:  ومنهم: حييى 
مل  ما  بالغناء  وأصاب  سنة،  وعرشين  مائة  حييى  عاش  األصبهاين:  الفرج  أبو  قال 
يصبه أحد من نظرائه، ومات وهو صحيح العقل والّسمع والبرص، وكان ابن جامع 
وفليح وإبراهيم املوصيل يأخذون عنه الغناء القديم، وله صنعة عجيبة نادرة، وله 

كتاب يف األغاين وأجناسها، يشتمل عىل ثالثة آالف صوت. 

قال أمحد بن سعيد: كانت صنعة حييى ثالثة آالف صوت، منها زهاء ألف صوت 
مل يقاربه فيها أحد. وقال أمحد ابنه: الذي صّح عندي ألف وثالثامئة صوت، منها مائة 

صوت وسبعون صوتا خطب)6( فيها عىل النّاس مجيعا َمن تقّدمه وَمْن تأّخر عنه)7(.

ومنهم: أمحد بن حييى املذكور)8( امللّقب بُطنني، كان من املغننّي املرّبزين، وكان 
إسحاق يسّوده)9(، ويذكره)10(، وجيهر بفضله، ويقّدمه عىل غريه، وهو أحد من أجاد 

1( ما بني عاقفتني من ب وج.

2( زيادة من األغاين ونهاية األرب.

3( يف ج: عقدك لواء.

4( تويّف مخارق برّس من رأى سنة 231 هـ / 845 م، وكان الرّشيد يعجب به، وهو الذي كّناه أبا 

املهّنأ، وكان مخارق لّحانا، ال يقيم اإلعراب. وأخباره كثرية. انظر: األغاين، 18/ 346 - 357، وأخبار 
الّنساء، ص180 - 182، والجليس الّصالح، ص299 - 300 و425، ونهاية األرب، 312/4 - 319، 

واألعالم، 191/7. 
5( يف ج: ابن عثامن.

6( كذا يف الّنسخ، ويف األغاين، 188/6: غلب فيها.

7( تويّف َيْحَيى بن َمْرُزوق امليّك ببغداد حوايل 220 هـ / 835 م. انظر ترجمته يف: األغاين، 6/-183 

198، والّتذكرة الحمدونّية، 47/9 - 52، ونهاية األرب، 320/4 - 322، واألعالم، 171/8.
8( كذا يف أ وب، ولعّلها تصحيف: امليّك.

9( يف أ: يشيده.

10( يف أ: يذكر. ويف األغاين، 336/16: ويشيد بذكره. ويف نهاية األرب، 321/4: ويشدو بذكره. 
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يف الرّضب، قالوا: لو كان أمحد هذا مملوكا ساوى ثالثني ألف دينار، تويّف يف أّول 
خالفة املستعني ]باهلل[ )1(.)2(.

ومنهم: هاشم بن سليامن، موىل بني أمّية، كنيته أبو العّباس، كان حسن الّصوت، 
عزيز الّصنعة )3(.

عبد  بن  بكر  بن  ليث  بني  موايل  من  املدينة،  أهل  من  حوراء)4(،  يزيد  ومنهم:   
مناة)5(، كنيته أبو خالد، كان حمسنا، كثري الّصنعة، من طبقة ابن جامع وإبراهيم)6(.

أحد  وهو  خمزوم،  لبني  موىل  مّكة،  أهل  من  العوراء)7(،  أيب  بن  فليح  ومنهم: 
مغنّيي الّدولة العّباسية، له حمّل كبري من صناعته، وهو أحد الّثالثة الذين اختاروا 

املائة صوت للّرشيد التي بنى عليها أبو الفرج األصبهاين كتابه األغاين)8(.

وإّنام  بالكوفة،  وولد  فارس،  من  أصله  ميمون،  بن  ماهان  بن  إبراهيم  ومنهم: 
باملوصل سنة،  وأقام  بالغناء،  اشتغل  مّلا  أخواله  من  إليها  املوصل لروبه  إىل  نسب 
فلاّم رجع إىل الكوفة قال له أصحابه من املغننّي: »مرحبا باملوصيل!« فغلب عليه، ثّم 
ارحتل إىل الّري يف طلب الغناء، وطال مقامه، وأخذ الغناء الفاريس والعريب، وأجاد، 
وكان كبري)9( املروءة، وكان يرضب بالعود، تويف ببغداد سنة ثامن وثامنني ومائة)10(.

1( ما بني عاقفتني من ج.

2( قال أبو الفرج: أحمد بن يحيى بن مرزوق امليّك، ويكنى أبا جعفر، وكان يلّقب طنينا )...( 

وكتابه: املجرّد يف األغاين ونسبها، أصل من األصول املعّول عليها. قال: وكان مع جودة غنائه، 
وحسن صنعته، أحد الرّضّاب املوصوفني املتقّدمني. انظر ترجمته وأخباره يف: األغاين، 336/16 - 

341، والّتذكرة الحمدونّية، 47/9 - 52، ونهاية األرب، 321/4 - 322.
3( يف أ: كان حسن الّصنعة غزير الّصنعة. ويف األغاين: حسن الّصنعة عزيزها. وأثبتنا ما يف ب. 

انظر: األغاين، 242/15 - 244، ونهاية األرب، 322/4 - 323، واملستطرف، ص398. 
4( يف أ وب: يزيد بن حوراء.

5( يف ج: عبد مناف.

6( َيِزيُد َحْورَاء، من املوايل، كنيته أبو خالد)000 - نحو 185 هـ / 000 - نحو 801 م(: مغّن، حسن 

الّصوت، حلو الّشامئل، نظيف ظريف، حسن الوجه، كثري الّصنعة من طبقة إبراهيم املوصيل. 
ولد ونشأ باملدينة. ورحل إىل العراق، فاّتصل باملهدّي العبايس، وعاش زمنا من أيام الرشيد. وكان 
الرشيد يرس منه. ومرض فبعث إليه الرشيد خادمه مرسورا يعوده. وكان صديقا أليب العتاهية، 
وله غناء ببعض شعره. مات ببغداد. انظر: األغاين، 248/3 - 253، ونهاية األرب، 323/4 - 326، 

واألعالم، 182/8.
7( يف الّنسخ: فليح بن العوراء.

8( انظر ترجمته وأخباره يف: األغاين، 353/4 - 359، ونهاية األرب، 326/4 - 327. 

9( يف ج: كثري.

10( ذكر أبو الفرج أّن مولده كان يف سنة 125ه. انظر ترجمته يف: األغاين، 169/5 - 188، ونهاية 
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العلوم  يف  إماما  كان  صفوان،  أبو  كنيته  املذكور،  إبراهيم  بن  إسحاق  ومنهم: 
الرّشعّية وغريها، كان املأمون يقول: »لوال ما اشتهر به عند النّاس من الغناء لوّليته 
القضاء، فإّنه أوىل به من هؤالء القضاة، فإّنه أعّف منهم وأصدق، وأكثر دينا وأمانة«.

وروى إسحاق احلديث، لقي مالَك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن 
العراق  ُعَباَدة، وغريهم من شيوخ  بن  الرّضير، وروح  الّزهري، وأبا معاوية  سعد 

واحلجاز. 

نظري، حلق من مىض،  الغناء  يكن إلسحاق يف  الفرج األصبهاين: »ومل  أبو  قال 
وسبق من بقي، وسّهل طريق الغناء، وأنارها، فهو إمام أهله وقدوهتم، وكان شديد 
الكراهة للغناء، خشية أن يدعى إليه، ويسّمى به، يضّن به حّتى عىل غلامنه وجواريه، 

وهو الذي صّحح أجناسه وطرائقه، ومّيزها متييزا مل يقدر عليه أحد قبله.

حكى)1( أبو الفرج واخلطيب أبو بكر البغدادي وابن عساكر: أّن إسحاق دخل 
عىل املأمون وعنده إبراهيم بن املهدّي، ويف جملسه عرشون جارية، قد أجلس عرشا 
عن يمينه، وعرشا عن يساره، فلاّم دخل إسحاق، سمع خطأ من النّاحية اليسى، 
فأنكره، فقال له املأمون: »أسمعت خطأ؟« فقال: »نعم«، فقال إلبراهيم بن املهدي: 
يا  واهلل  »بىل  فقال:  الّسؤال،  إسحاق  عىل  فأعاد  »ال«،  فقال:  ؟«  خطأ  تسمع  »هل 
فأعاد عليه، ]وأمال  إبراهيم،  فأعاد عىل  لفي اجلانب األيس«،  وإّنه  املؤمنني،  أمري 
إسحاق:  فقال  يشء!«  النّاحية  هذه  يف  »ما  وقال:  اليسى[)2(،  النّاحية  إىل  سمعه 
ثّم  فأمسكن،  فأمرهن،  اليمني يمسكن«،  الاّليت عىل  ُمِر اجلواري  املؤمنني  أمري  »يا 
قال إلبراهيم: »هل تسمع خطأ ؟ فتسّمع، ثّم قال: »ما ههنا خطأ!« فقال: »يا أمري 
املؤمنني يسكتن، وترضب الّثانية!«)3( ففعلن كذلك، فعرف إبراهيم اخلطأ، فقال: 
فإّن رجال  يامرى إسحاق،  بعدها: »ال  املأمون عند ذلك  فقال  »نعم، ههنا خطأ!« 

عرف اخلطأ بني ثامنني وترا وعرشين حلقة)4( جلدير أن ال يامرى«.

األرب، 328/4 - 341. 
1( يف أ: حّتى حىك.

2( ما بني عاقفتني سقط من ج.

3( يف األغاين، 296/5: وترضب الّثامنة.

4( يف أ: حلقا.
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أّنه  وقال ابن محدون سمعت الواثق يقول: »ما غنّاين)1( إسحاق قّط إاّل ظننت 
قد زيد يف ملكي. وحلق إسحاق الّذرب)2(، فكان يتصّدق يف رمضان كّل يوم يمكنه 
يف  املتوّكل،  خالفة  يف  بالّذرب  ومات  الّصوم،  عن  ضعف  ثّم  درهم،  بامئة  صومه 
رمضان سنة مخس وثالثني ومائتني، وحزن عليه املتوّكل وقال: ذهب صدر عظيم 

من مجال امللك وهبائه وزينته«)3(. رمحه اهلل وعفا عنه)4(. 

املدينة،  موّلدي  من  موّلدا  غالما  كان  الفرج:  أبو  قال  اليقطيني،  معبد  ومنهم: 
وأخذ  يقطني،  بن  عيّل  ولد  بعض  واشرتاه  املدينة،  أهل  من  مجاعة  عن  الغناء  أخذ 
الغناء بالعراق عن إسحاق، وابن جامع، وطبقتهام وتويّف يف خالفة الّرشيد، وكان 

أكثر انقطاعه إىل الربامكة)5(.

ومنهم: حمّمد الّرف)6(، هو حمّمد بن عمرو موىل متيم، كويّف املولد واملنشإ، وكان 
مغنّيا ضاربا، صالح الّصنعة، رسيع األخذ، صحيح األداء للغناء، يسمع الّصوت 
ق بينه وبني َمْن أخذ عنه. قال أبو الفرج: »وأحسبه  مّرتني أو ثالثة فيؤّديه وال ُيفرَّ

مات يف خالفة الّرشيد أو يف خالفة األمني«)7(.

1( يف ب: ما غّنى يل.

عاَم وَيْفُسُد  اُء الذي َيْعرُِض للَمعدة فال َتْهِضُم الطَّ رَُب –بالتحريِك- هو الدَّ 2( قال ابن منظور: الذَّ

لسان  انظر:  الرُبِْء.  َبِطيُء  الَكِبِد  يف  يكوُن  َداٌء  رُْب:  الذِّ بيدّي:  الزَّ مرتىض  وقال  مُتِْسُكه.  وال  فيها 
العروس: مادة )ذرب(. العرب، وتاج 

3( يف ب: رتبته.

4( ترجم له الزركيل فقال: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي املوصيل، أبو محّمد ابن الّنديم 

)155 - 235 هـ / 772 - 850 م(: من أشهر ندماء الخلفاء. تفرّد بصناعة الغناء، وكان عاملا بالّلغة 
واملوسيقى والّتاريخ وعلوم الّدين وعلم الكالم، راويا للّشعر حافظا لألخبار، شاعرا، له تصانيف، 
من أفراد الّدهر أدبا وظرفا وعلام. فاريس األصل، مولده ووفاته ببغداد. وعِمي قبل موته بسنتني. 
نادم الرّشيد واملأمون والواثق العباسّيني. وملا مات نعي إىل املتوكل فقال: ذهب صدر عظيم من 
جامل امللك وبهائه وزينته. وألف كتبا كثرية، قال ثعلب: رأيت إلسحاق املوصيل ألف جزء من 
لغات العرب كلها سامعه. من تصانيفه )كتاب أغانيه( التي غنى بها، و)أخبار عزّة امليالء( و)أغاين 
معبد( و)أخبار حاّمد عجرد( و)أخبار ذي الرّمة( و)االختيار من األغاين( أّلفه للواثق، و)مواريث 
الحجاز(  و)قيان  واإليقاع(  و)الّنغم  و)الّندماء(  والزّفن(  و)الرّقص  الكالم(  و)جواهر  الحكامء( 
األعالم،  للصويل.  ومثله  الّنديم(  إسحاق  )أخبار  كتاب  الّشاعر  بّسام  والبن  املتخرّية(  و)الّنوادر 
الجاحظ،  9، ورسائل   -  1/5 األرب،  ونهاية  بعدها،  وما  األغاين، 278/5  وانظر:   .292 -  291/1
132/3، واملحاسن واألضداد، له، ص27، و36، و221 و327، وبالغات الّنساء البن طيفور، ص102، 
والعقد الفريد، 217/1، و35/7، ويف أكرث من موضع منه. والكامل يف الّلغة واألدب، 189/2.إلخ.

5( األغاين، 115/14 - 120، والّتذكرة الحمدونّية، 212/6، ونهاية األرب، 13/5 - 17.

6( يف أ: محّمد بن الرءف.

7( األغاين، 185/14 - 187، ونهاية األرب، 14/-17 19.
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ومنهم: حمّمد بن األشعث القريّش ثّم الّزهرّي، كان كاتبا، ظريفا، شاعرا، من 
مغنّيي الكوفة، وله أصوات)1(.

ومنهم: عمرو بن بانة)2(، هو عمرو بن حمّمد بن سليامن بن راشد موىل ثقيف، 
صالح  شاعرا  عمرو  وكان  الكّتاب،  وجوه  من  ووجها  ديوان،  صاحب  أبوه  كان 
الّشعر، مغنّيا متوّسط الّصنعة، يغنّي مرتال، وله كتاب يف األغاين، وهو أصل من 

األصول، وكان يذهب مذهب إبراهيم بن املهدي، وخيالف إسحاق.

قال أمحد بن محدون: »كان عمرو حسن احلكاية ملن أخذ عنه، حّتى أن من سمعه 
ال يشّك أّنه الذي أخذ عنه«)3(.

ابن  العّباس  أبو  كنيته  اهلل،  عبد  وهو:  الّربيعي،  موسى)4(  بن  اهلل  عبد  ومنهم: 
العّباس بن الفضل بن الّربيع بن يونس بن أيب فروة، وآل بني فروة يدفعون ذلك، 
نادر  جُميدا  أّنه لقيط وِجَد)5( منبوذا، وكان شاعرا مطبوعا، مغنيا حمسنا،  ويزعمون 
الّصنعة. قال أبو الفرج األصبهاين: وهو أّول من غنى بالكنكلة)6( باملدينة أخذ الغناء 
الغناء، وكان  بعّلة  الّربيع، هواها وصحبها  بن  الفضل  بنت  رقّية  عّمته  عن جارية 

يغنّي للواثق وقيل إّنه غنّى للّرشيد)7(.

1( األغاين، 54/15 - 57، ونهاية األرب، 19/5 - 21.

2( ينسب إىل أّمه بانة بنت روح القحطبّية. 

3( األغاين، 260/15– 266، ونهاية األرب، 21/5. ولفظ ابن حمدون عندهام هو: كان عمرو حسن 

الحكاية ملن أخذ الغناء عنه حّتى كان من يسمعه لو توارى عن عينه عمرو ثّم غّنى مل يشّك 
يف أّنه هو الذي أخذ عنه لحسن حكايته. ومن موارد أبار عمرو بن بانة: املحاسن واألضداد، 
ص328، والربصان والعرجان والعميان والحوالن، ص135 - 137، والّتذكرة الحمدونّية، 131/2 

و175/9.
4( كذا يف أ وب، وليس يف آباء عبد الله من يسّمى موىس، وضبط األصفهاين والّنويري نسبه فقاال: 

هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن الفضل بن الّربيع، والّربيع، عىل ما يّدعيه أهله، ابن 
يونس بن أب فروة.

5( يف أ: ولد.

6( يف أ: الكبكة. ويف ب وج: الجنكة. ويف كتاب فخر الّسودان عىل البيضان: - )أّن الكنكلة آلة 

طرب هندية(، وهي َوَتٌر واحد، مُيدُّ عىل قرعة، فيقوم مقام أوتار العود والّصنج«.الجاحظ عمرو 
بن بحر بن محبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثامن، رسائل الجاحظ، تحقيق ورشح عبد السالم 

محّمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1384 هـ/1964 م، 223/1.
7( األغاين، 19/ 234 - 276، ونهاية األرب، 22/5 - 30. 
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موىل  الوصيف  نصري  بن  محزة  بن  حمّمد  جعفر  أبو  هو  القرعة،  وجه  ومنهم: 
املنصور، أحد احلّذاق الرّضاب، أخذ الغناء عن إبراهيم املوصيل وطبقته، وكان ال 
َعْيَب يف غنائه، إاّل أّنه كان إذا غنّى الزج خيرج ال لَِسَبٍب، وإّنام آفة)1( تعرض له يف 
جنس من األجناس، وال يصّح له البّتة)2(، وكان أيِبَّ النّفس، رشس األخالق، إذا 

ُسِئل الغناَء أباه، فإذا أْمِسَك َعنْه ابتدأه)3(.

يغنّي مرتال، وكان  املنصور،  الّرّي، مويل  أهل  احلارث، من  بن  ومنهم: حمّمد 
قليل الّصنعة، لكنّه كان حسن الغناء، وكان أديبا كثري)4( املروءة، عظيم الّتيه)5(، رفيع 

الّمة، وكانت له منزلة عظيمة عند املأمون )6(.

ومنهم: أمحد بن صدقة بن أيب صدقة، وكان أبوه حجازّيا مغنّيا يغنّي للّرشيد، 
وكان أمحد ُطنُْبورّيا حمسنا، ]مقّدما[)7( حاذقا، حمكم الّصنعة، حسن الغناء، ]غنّى[

)8( كثريا يف األرمال واألهزاج، وما جيري جمراها من غناء الّطنبورّيني، غنّى للمّتوكل 

وللمأمون، وُقتَِل يف خروجه إىل الّشام)9(.

يغنّي  كان  جعفر،  أبو  كنيته  أمّية)10(،  أيب  بن  حمّمد  هو:  حشيشة،  أبو  ومنهم: 
ّ من رأى،  تويّف)11( بس  املعتمد،  إىل  بعده  املأمون ومن  غناء حسنا، خدم  بالّطنبور 
وتقّدم يف صنعته كلَّ طنبورّي، قال أمحد بن جحظة: »ال أحايش يف ذلك أحدا ممّن 

تقّدم«، وله من أصوات:

1( يف ب: وإّنا أّنه يعرض له...

2( كذا يف أ: ويف ب: النّية، ويف ج: الّنسبة.

3( األغاين، 344/15 - 347، ونهاية األرب، 30/5 - 31.

4( يف أ: كبري.

5( يف ب: النّية.

6( األغايّن،23/ 185 - 189، والّتذكرة الحمدونّية، 226/9 - 228، ونهاية األرب، 32/5 - 33.

7( ما بني عاقفتني من أ.

8( ما بني عاقفتني من أ.

9( األغاين، 215/22 - 219، ونهاية األرب، 33/5 - 35.

10( يف األغاين: محّمد بن أمّية بن أيب أمّية

11( يف ب وج: توىّل.
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]من الّطويل[
، وقلبِي بينَهم َقلُب واحِد  كأّن مهوَم النّاِس يِف األَرِض ُكلِّها **** عيلَّ

ٍع للُحبِّ من غرِي شاهِد)1(  ٌة **** وكم ُمدَّ ويل شاهَدا عْدٍل: ُسهاٌد وَعرْبَ

وقد ذكرنا يف حّجة مجيلة ذكر مجاعة من القينات)2( فال حاجة إىل ذكرهّن، وقد 
وَمن  وغريهم،  والّتابعني  الّصحابة  من  غنّى  َمْن  غريه  ويف  اإلمجاع  فصل  يف  قّدمنا 
سمع الغناء من الّرجال والنّساء بالعود، وبالّدف، وغري ذلك، فإذا تأّمل املنصف ما 
سقناه، وأمعن النّظر فيام كتبناه، ظهر له احلّق وبان له القول الّصدق، ونستغفر اهلل)3( 
من غلطة سبق هبا البنان، وفلتة طفر)4( هبا الّلسان، وزّلة اعتقدها اجلنان، وإّنام تكون 

العصمة لألنبياء من جنس اإلنسان.

والّصالة  الّصادحات،  ترتّنم  الّصاحلات، وبذكره  تتّم  الذي بحمده  واحلمد هلل 
الّدين  يف  أّن  أعلمنا  الذي  الّسمحة،  باحلنيفّية  املبعوث  حمّمد  سّيدنا  عىل  والّسالم 
رشيعته  وحفظوا  إلينا،  أخباره  نقلوا  الذين  أصحابه)5(  عن  اهلل  وريض  فسحًة، 
نَن،  السَّ ذلك  عىل  أحد  جرى  كّلام  حسنات  ولم  ِمنٌَن،  لم  عنق  كّل  ففي  علينا، 
نَن، فهم الذين شادوا الّدين، وسادوا املسلمني، ومجعوا إىل بياض  وعمل بتلك السُّ
الوجوه، بياض الصحيفة، فلو أنفق أحدنا مثل ُأُحٍد، ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نصيفه، 
ورحم اهلل فقهاء اإلسالم، وسادات األنام، الذين شنّفوا املسامع بمحاسن الكالم، 
َر غامم، ورسح سوام،  وحّركوا اجلوارح بالّدعاء لم عىل الّدوام، ما َهَدَر محام، ومَهَ
باهلل  إالّ  قوة  الوكيل، وال حول وال  ونعم  اهلل  ]والّسالم[)6( وحسبنا  وسطا حسام 

العيل العظيم، ]واحلمد هلل رّب العاملني[)7(.

تّم الكتاب املسّمى باإلمتاع يف أحكام السامع

آمني

1( األغاين، 23/ 81 - 91، والّتذكرة الحمدونّية، 132/2 - 133، ونهاية األرب، 35/5 - 38.

2( يف ب وج: املغّنيات.

3( يف أ: ولنستغفر الله .

4( يف ب: فلقة ظفر. ويف ج: فلتة ظفر.

5( كذا يف ب، ويف ج: الّصحابة، ويف أ: آله.

6( ما بني عاقفتني ليس يف أ.

7( ما بني عاقفتني ليس يف أ.
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الفهارس العاّمة

������� ������ ������� 01.indd   457 06/03/2019   16:13



������� ������ ������� 01.indd   458 06/03/2019   16:13



459

اإلمتاع بأحكام الّسماع

فهرس آيات القرآن الكرمي

الّصفحةالّسورةرقمهااآلية
اٌر ﴾ 68البقرة161﴿َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ

404- 410» »275﴿َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع﴾

﴿َلْن َيْسَتنِْكَف امَلِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا 
399النّساء172هللَِّ﴾

يَِّباُت﴾ 273املائدة5﴿اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

َم اخَلْْمُر َوامَلْْيِسُ  ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ
َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزمَلُ ِرْجٌس ِمْن َعَمِل 
ُكْم ُتْفِلُحوَن﴾ ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ الشَّ

90« «329

ُْم  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ ﴿َواَل َتْطُرِد الَّ
ِ ُيِريُدوَن َوْجَهُه﴾ 196األنعام52بِاْلَغَداِة َواْلَعيشِّ

َم َعَلْيُكْم﴾ َل َلُكْم َما َحرَّ » »119﴿َوَقْد َفصَّ
 -276 -142
 -392 – 363

410
تِي َأْخَرَج  َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ﴿ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق﴾ يَِّباِت ِمَن الرِّ 274األعراف32لِِعَباِدِه َوالطَّ

َ اْلَفَواِحَش﴾ َم َريبِّ اَم َحرَّ 363- » »33﴿ُقْل إنِّ   -276
392

َُذوا ِدينَُهْم َلًْوا َوَلِعًبا﴾ ِذيَن اتَّ 137» »51﴿الَّ

ْ َيْغنَْوا فِيَها﴾ 54» »92﴿َكَأن ملَّ
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الّصفحةالّسورةرقمهااآلية

يَّ  ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ﴿الَّ
ِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف  الَّ

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِامَلْْعُروِف  التَّْوَراِة َواإْلِ
َوَينَْهاُهْم َعِن امُلْنَْكِر َوحُيِلُّ َلُُم 

ُم َعَلْيِهُم اخَلَْباِئَث﴾ يَِّباِت َوحُيَرِّ الطَّ

157« «141

264احلجر3﴿َذْرُهْم َيْأُكُلوا َوَيَتَمتَُّعوا﴾

َل إَِلْيِهْم﴾ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ 279النّحل44﴿لُِتَبنيِّ

﴿َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم 
115- 214اإلرساء64بَِصْوتَِك﴾

﴿َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ َصابًِرا َواَل 
396الكهف69َأْعِص َلَك َأْمًرا﴾

وَن﴾ ْيَل َوالنََّهاَر اَل َيْفرُتُ 212األنبياء20﴿ُيَسبُِّحوَن اللَّ

301املؤمنون53﴿ُكلُّ ِحْزٍب باِمَ َلَدهْيِْم َفِرُحوَن﴾

وَر﴾  ِذيَن َل َيْشَهُدوَن الزُّ 215الفرقان72﴿َوالَّ

وا ِكَراًما﴾ ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ 216» »72﴿َوإَِذا َمرُّ

ِذي َيَراَك ِحنَي َتُقوُم﴾ 204الّشعراء218﴿الَّ

َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن﴾ 62» »224﴿َوالشُّ

ِذيَن آَمنُوا.. ﴾ 62» »227﴿إاِلَّ الَّ

ْنَيا إاِّل َلٌْو  ﴿َوَما َهِذِه احَلَْياُة الدُّ
137العنكبوت64َوَلِعٌب﴾

ي َلَْو احَلِْديِث  ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِ
116- 124- لقامن6لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللَّ﴾

216
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272فاطر1﴿َيِزيُد ِف اخْلَْلِق َما َيَشاُء ﴾ 

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل  ْ ِعَباِد الَّ ﴿َفَبرشِّ
َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه﴾

 -17
141الّزمر18 

58» »28﴿ُقْرآًنا َعَربِياًّ َغرْيَ ذِي ِعَوٍج﴾

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ  ﴿اأْلَِخالَّ
442الّزخرف67إاّل امُلْتَِّقنَي﴾

137- 264» »83﴿َفَذْرُهْم خَيُوُضوا َوَيْلَعُبوا﴾

208حمّمد30﴿ولتعرفنّهم يِف حْلَِن اْلَقْوِل﴾

ْنَيا َلِعٌب َوَلٌْو﴾ 137» »36﴿إِنَّام احَلَْياُة الدُّ

ْنَس إاِلَّ  ﴿َوَما َخَلْقُت اجِلْنَّ َواإْلِ
212الّذاريات56لَِيْعُبُدوِن﴾

﴿َأَفِمْن َهَذا احَلِْديِث َتْعَجُبوَن 
َوَتْضَحُكوَن َواَل َتْبُكوَن َوَأْنُتْم 

َساِمُدوَن﴾

 - 59
61

116 - 217النّجم

433الّطالق2﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم﴾

وا إَِلْيَها  اَرًة َأْو َلًْوا اْنَفضُّ ﴿َوإَِذا َرَأْوا ِتَ
332اجلمعة11َوَتَرُكوَك َقاِئاًم﴾

ْت﴾ َا َوُحقَّ 55االنشقاق2﴿َوَأِذَنْت لَِرهبِّ
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فهرس األحاديث واآلثار

الّصفحةاحلديث واألثر

- أ -
147أتى أبا مسعود وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وعندهم غناء

أتيُت عبد العزيز بن املطلب أسأله عن بيعة اجلّن للنّبّي صىل اهلل 
171عليه وسلم بمسجد األحزاب، ما كان بْدُؤَها

166 أتونا بجاريتني مغنّيتني إحدامها رائقة واألخرى عّزة امليالء

وُشبت  واملعازف،  القيان  وظهرت   )..( ُدوال  الفيء  ذ  اتُّ إذا 
126اخلمور

249إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر

240إذا سمعتم احلديث تعرفه قلوُبكم وتلنُي له أشعاُرُكم وأْبشاُركم

125إذا فعلْت أّمتي مخس عرشَة)..(واّتذت القيان واملعازف

397إذا مّت فأحرقوين، وذروين، فواهلل لئن قدر اهلل عيّل ليعّذبنّي

بينه  أّي فرق  به مغّن، فقال له: أحّب أن ُتسمعني.. قال:  إذ مّر 
178وبني الغناء؟!

اذهبوا بنا نحو جارية األوس، فقاموا وقمُت معهم أميش وراءهم 
181حّتى دخلنا منزل اجلارية، فرّحبت، ومعها عود فسّلمت

306أرأْيَت َلْو َوَضَعها يف حراٍم أَكاَن عْليه ِوْزٌر؟

شعر  من  أمَعَك  فقال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  َأْرَدَفني 
63أمّيَة، قلُت: نعم، فأنشْدُتُه بيتا...

168أرسَل عمر بن اخلطاب إىل احلُطيئة، فأخرجه من الّسجن
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استلقى الرباء بن مالك عىل ظهره يرتّنم بغناء، فقال له أيب : اذكر 
161اهللَ، فاستوى جالسا.

أَسمْعتني يا عبد الرمحن. قال: نعم، قال: إّنا إذا خلْونا يف منازلنا 
157نقول كام يقول النّاس

اعتزل عبد الّرمحن الّطريق، ثّم قال لرباح بن املغرتف: غنّنا يا أبا 
156حّسان، وكان ُيسن النَّْصب

316أعلنوا هذا النّكاح واجعلوه يف املساجد وارضبوا عليه بالّدفوف

ُبوا َعَلْيِه بِاْلِغْرَباِل 317َأْعِلنُوا َهَذا النَِّكاَح، َوارْضِ

283أْفَلَح إن صدق

176افعلوا ما شئتْم، فبعثوا إليهام، فحرضا وغنّيا

135- 263أال ال َسمَع اهللُ لكْم

133 اللهّم أْرِكْسهام يف الفتنة رْكسا وُدّعهام إىل النار دّعا

أما واهلل لوال أن تداوَله الّرواة ألجزلت جائزَتَك، فإّنَك من هذا 
172األمر بمكاٍن.

328أمرين رّب عّز وجّل بنفي الّطنبور واملزمار

عن  أجب  حّسان  يا  يقول:  اهلل  رسول  سمعَت  هل  اهللُ  أْنُشُدَك 
67رسول اهلل: اللهّم أّيْدُه بروح القدس، فقال أبو هريرة : نعم. 

74أنشَد النّبيَّ صىل اهلل عليه وسلم كعُب ْبُن زهرٍي: بانت سعاد

واملزامري،  الّلعب،  به  ونبطل  الباطل،  به  لنبطل  احلّق  أنزلنا  إّنا 
329والكبارات، والّشعر

283إن صدق ليدخلّن اجلنّة

إن ظفرَت بليىل ابنة اجلودي عنوًة فاْدفْعها إىل عبد الّرمحن، فظفر 
71هبا فدفعها إليه
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أنكحْت عائشة ذات قرابة لا من األنصار، فجاء رسول اهلل صىل 
145- 251اهلل عليه وسلم فقال: أهدْيُتم الفتاَة؟

215أّن إبليس أّول من حدا

241إّن ابن عّباس ترمجان

أّن امرأًة أتت النّبّي صىل اهلل عليه وسلم فقالت: يا رسول اهلل : إّن 
نذرُت أن أرضَب عىل رأسَك بالدّف.

 -151-149
-256-211
429 -257

169- 322أّن اجلواري كّن باملدينة يوم عاشوراء يرضبن ويتغننّي.

بور بسبعني حلنًا، يلّونه فيهّن، ويقرؤه قراءة  إّن داود كان يقرأ الزَّ
51يطرب منها

إّن َرباحا كان يغنّيهم، فلّم كان وقت الّسحر قال له عمر: اآلن 
155- 156اذُكر اهلل تعاىل

349إّن ريّب حّرم عيّل اخلمر وامليس والقننّي والكوبة

349إّن ريّب حّرم عيّل اخلمَر وامَلْيِسَ والُكوَبَة والقنِّنَي

أّن رجال قدم املدينة بَِجَواٍر، فأتى عبد اهلل بن عمر إىل عبد اهلل بن
351جعفر، فعرضهّن عليه، فأمر جارية منهّن فأْحَدْت

إّن رجال قدم املدينة بجواٍر، فنزل عىل ابن عمر، - وفيهن جارية 
351ترضب-

فأرسع  حداًء  سمع   )...( وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أّن 
، فقال: وأنا من مرض، فاحدوا    59فقال:ممّن أنتم فقالوا: من ُمرَضَ

األْخرَضَ  فسمع  مّكة،  أزّقة  بعض  يف  مّر  املسّيب  بن  سعيد  أّن 
169- 234احلّداء يغنّي

211إّن الّشيطان خياف منك يا عمر
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فرأى  الّشام يف تارة،  قدم  الّصديق  بكر  أيب  بن  الّرمحن  عبد  أّن 

70هناك امرأة

أّن عمر أطلقه بعد أن أخذ عليه العهود، وتاب عن أن يعود إىل 
168هجو الناس

157أّن عمر بن اخلّطاب أتى دار عبد الّرمحن فسمعه يتغنّى بالّركبانية
يف  الّشْعَر  ينشد  وهو  ثابت  بن  بحّسان  مّر  اخلّطاب  بن  عمر  أّن 

61املسجد فلحظ إليه فقال: لقد أنشدتُه وفيه من هو خري منَك

392إّنام بعثتم ميّسين

319إّن املالئكة ال يدخلون بيتا فيه دفٌّ
61إّن من الّشعر حكمًة

61إّن من الّشعر حلكام، وإّن من البيان لسحر

178إّن من الغناء ما يذّكر اجلنَّة.

330أّن النّبّي صىل اهلل عليه وسلم بعث به إىل أيب اجلهم ليلبسه...
يا  فقالت:  سوداء  جارية  فأتْته  مغازيه،  بعض  من  قدَم  النّبّي  أّن 
بني  أرضَب  أن  ساملا،  اهللُ  رّدَك  إن  نذرُت  كنُت  إيّن  اهلل،  رسول 

يديَك بالدّف

 -151-149
435-213

بدّفهّن  بجواٍر يرضبن  فإذا هو  املدينة،  أزّقة  ببعض  مّر  النّبّي  أّن 
وُيغننّي

 -237-150
324

362أّن النّبي هنى عن اخلمر وامليس والكوبة والغبرياء

161أّنه استلقى يوما فرتّنم
أّنه سمَع أبا مسعود وهو عىل راحلته - وهو أمري للجيش- رافعا 

158عقريته يتغنّى النَّصب

67اْهُجُهْم وجربيُل معَك

397أين اهلل؟ فقالت يف الّسامء، فقال: إهّنا مؤمنة 
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- ب -
392بعثت باحلنيفّية الّسمحة

بعثني رّب بمحق املزامري واملعازف واألوثان التي كانت تعبد يف 
328اجلاهلّية

258بكى صىل اهلل عليه وسلم عند قراءة القارئ بصوت حسن

261بنى هبا النّبّي صىل اهلل عليه وسلم بنت تسع

بينام أنا ورسول اهلل جالسان يف البيت استأذنت علينا امرأة كانت 
285تغنّي

بينام عبد اهلل بن جعفر ذات ليلة يسمر وعنده قينة له يسمع منها، 
163إذ سمع جار له الّصوت فمىض إىل معاوية

- ت -
154-157ترّنم عمر ببيت، فقال له رجل من العراق ليس معه عراقّي...

386تسحروا فإن يف السحور بركة

تعّلموا القرآن وغنّوا به واكتبوه، فوالذي نفيس بيده لو
56أشّد تفّصيا.

تغنّى بالل، وكان مّتكئا، فقال له رجل: َتَغنَّى؟ فاستوى جالًسا 
158ثّم قال: وأّي رجل من املهاجرين مل أْسَمْعُه َيتَغنَّى النَّْصَب 

143- 283تغنّيان وتدّففان وترضبان

- ج -
جاء حبش َيْزفِنُوَن يف يوم عيديف املسجد، فدعاين النّبّي صىل اهلل 

399عليه وسلم فوضعُت رأيس عىل َمنكبه، فجعلت أنظر إىل َلِعبِهم

جاء النبّي صىل اهلل عليه وسلم فدخل حني ُبنِي عيّل، فجلس عىل 
فرايش كمجِلِسَك منّي فجعلْت جويريات لنا يرضبن بالّدّف

 -144-143
322
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176جئُت عطاء بن أيب رباح وقد ختن ولده وعنده األبحر يغنّي

82جئُت يوما مسعر بن كدام فوجْدتُه ُيصّل، فجلسنا، فأطاَل الّصالة

- ح -
400حجلوا ملّا قال لم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما قال...

386حديث رشيك يف اإلرساء

- خ -
ختنني أيب فدعا عطاء بن أيب رباح، فدخل الوليمة، َوَثمَّ قوٌم

347يرضبون بالعود ويغنّون، 

أحسن  نا  أيُّ أليب:  فقلُت  الّركبان،  غناء  فغنّْينا  أسمَع،  حتى  خذا 
. 160صوًتا؟ فقال: إّنكام كِحَمَرْي العّباديِّ

من  كان  وما  بجري،  إسالم  فذكر  زهري،  ابنا  وُبَجرْي  كعب  خرج 
74شتم كعب فيه، ثّم قدوم كعب عىل النّبّي وإسالمه

عليه  كان  الذي  الّثوَب  الّصالة  من  فراغه  بعد  اهلل  رسول  خلع 
330أْعاَلٌم مّلا شغلته

278خري القرون قرين ثّم الذين يلوهنم

- د -
بَِم  ُتَغنَِّياِن  األَْنَصاِر  َجَواِري  ِمْن  َجاِرَيَتاِن  َوِعنِْدي  َبْكٍر  َأُبو  َدَخَل 

142َتَقاَوَلِت األَْنَصاُر

وجواٍر  كعب،  بن  وقرظة  األنصاري  مسعود  أيب  عىل  دخلُت 
148ُيغننَّي بدفوف لّن

142دخَل عليها يف يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنّيان وتدّففان

دخل معاوية عىل عبد اهلل بن جعفر يعوده، فوجد عنده جارية يف 
162حجرها عود، فقال: ما هذا يا ابن جعفر؟
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144َدِعي هذه، وقويل الذي كنِت تقولني

فُّ حرام، واملعازف حرام، والُكوَبُة حرام، واملِْزَماُر حرام 329الدُّ

- ر -
راح إىل منزل مجيلة ليسمع منها مّلا حلفت أّنا ال تغنّي أحدا إاّل يف 

163بيتها، وغنّت له

رأيُت أسامة بن زيد جالسا يف املسجد رافعا إحدى رجليه عىل 
159-161األخرى، رافعا عقريته، أحسبه قال: يتغنّى النَّْصَب

رأيُت احلطيئَة بعد موت عمر عند عبد اهلل بن عمر وقد بسط له
169نمرقًة وكس له أخرى، ثم قال: غنّنا يا حطيئة ! فطفق يغنّيه

147- 148رّخص لنا يف الغناء يف العرس، والبكاء عىل امليت من غري نياحة

258-274رفقا بالقوارير

- ز -
154زاد الّراكب الغناء، نصبا

- س -
سألت عطاء عن احلُداء و الّشعر والغناء، فقال: ال بأس به ما مل 

176يكن فحشا

ْعِر؟ َفَقال: ال َأَرى بِِه َبْأًسا َما مَلْ َيُكْن  َسَأْلُت َعَطاًء َعِن اْلِغنَاِء بِالشِّ
175ُفْحًشا

63ُسئل رسول اهلل عن الّشعر فقال)...( حَسنُُه حَسٌن وقبيحه قبيح

احلديث  أصحاب  بعض  فأتاه  بتحليله،  فأفتى  الغناء  عن  ُسئل 
179ليسمَع منه أحاديث الّزهري فسمعه يتغنّى

236ساعة من هذا وساعة من هذا

158سبحان اهلل ! أتقول هذا وأنَت حمِرم... وهل َتسمعني أقول هجرا
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164الّسالم عليك يا ابن ذي اجلناحني

إِْصَبَعْيِه  فرفع  أذَنْيه..  إِْصَبَعْيِه يف  ابن عمر مزمارا، فوضع  سمع 
327-328من ُأُذَنْيه

سمعُت سكينة بنت احلسني تقول: عوتَِب أيب احلسني بن عيّل يف 
72أّمي فقال...

164سمعُت عبد اهلل بن الّزبري -ريض اهلل عنه- يرتّنم بالغناء

160سمع وسعى يف رشاء مغنّية لعبد اهلل بن جعفر

- غ -
154الغناُء من زاد الّراكب -أو زاد املسافر-

118- 263 الغناُء ُينبت النّفاق يف القلب
-ف-

264-401فاقدروا قدر اجلارية احلديثة الّسّن احلريصة عىل الّلهو

فإن شئَت فأقْم، وإن شئَت فاْذهْب، إّنه رّخص لنا يف الّلهو عند 
147- 148العرس

151فصل ما بني احلرام واحلالل الدّف والّصوت

318الفطرة مخس

فراشه  عىل  ومتّرغ  بيديه،  صّفق  رّبام   .. جواريه  من  يسمع  فكان 
177طربا

فكّن اجلواري إذا أنكحوهّن يمّرون فيرضبون بالّدفوف واملزامري، 
332فيتسّلل النّاس، وَيَدُعون رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قائام

فلاّم فرغ النّاس جلس عطاء عىل منرب يقّسم بقّية الطعام، ودعا
ْيج 176الِقينَاَن: الغريَض وابَن رُسَ

126يف هذه األّمة خسف ومسخ )..( ظهرت القيان واملعازف
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- ق -
156قال خّوات فام زلت أغنّيهم حتى إذا كان الّسحر

قدم كعب بن زهري متنّكرا حني بلغه أّن رسول اهلل أوعده فأتى 
75أبا بكر الّصديق

قد نفخ الّشيطان يف َمنِْخَرهْيا
 -146

 -261-211
281

- ك -
160كانت عنده قينة تغنّيه

وَيْبِكي  هبا  يتغنّى  معزفة  الّسالم-  –عليه  داود  اهلل  لنبّي  كانت 
وُيْبِكي

51

71كان عبد الّرمحن رجال صاحلا وكانت فيه َدعابة

حسن  وكان  املغرتف  بن  رباح  النّاُس  كّلم  بالّروحاء  عمر  كان 
155الّصوت بغناء األعراب

157كان عمر يرتّنم بالبيت والبيتني

كان له جاريتان تغنّيان له، فإذا كان وقت الّسحر قال لام: أمِسكا، 
156فإّن هذا وقت االستغفار

161كان يدعو عبد اهلل بن أسلم وخالد بن أسلم فيغنّيان له.

177كان يصوغ األحلان، ويمّيز بني البسيط والنّشيد واخلفيف

172كان يصوغ األحلان ويسمعها من القيان

67كان يوضع حلّسان بن ثابت منرب يف املسجد لجو الكّفار

65كره رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إنشاد الّشعر يف املسجد

133كّل يشء ليس ِمْن ذْكر اهلل فهو لعٌب...
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بقْوسه،  الّرجل  رْمي  إالّ  باطل  فهو  الّرجُل  به  يلهو  يشء  ُكّل 
وتأديبه فرَسه، أو مالَعبتِه أهَلُه

 -132
 -137

264-233
362كّل مسّكر حرام

327كنت رْدَف ابِن ُعَمَر إذ مّر بَِراٍع َيْزُمُر

ُكلِّ  يِف  ُبوا  َفارْشَ اأْلََدِم،  ُظُروِف  يِف  إاّل  َبِة  اأْلرَْشِ َعِن  هَنَْيُتُكْم  ُكنُْت 
355ِوَعاٍء َغرْيَ َأْن اَل َتْقَرُبوا ُمْسِكًرا

ويتغننّي،  بالّدّف  يرضبن  واجلواري  عاشوراء،  يوم  باملدينة  كنّا 
ذ فدخلنا عىل الّربيع بنت ُمعوِّ

 -144
322 -320

كنّا جلوسا عند النّبّي صىل اهلل عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن قّرة 
118فقال: يا نبّي اهلل كتب عيّل الّشقوُة !

كنّا ننشد مثل هذا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فال 
76ُيعاب علينا

67كيف تعمْل بَحسبي وَنَسبي؟

- ل -
يمتلَئ  أن  من  خرٌي  َيِرَيه،  حّتى  قيحا  أحدكْم  َجْوُف  يْمتِلَئ  ألن 

64شعرا

شعر  من  يمتلئ  أن  من  خري  قيحا  أحدكم  جوُف  يْمتلَئ  أَلْن 
64هجيت به

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  يسمع  كان  ممّا  أسمع  حّتى  أبرح  ال 
284وسلم، فسمع

124ال َتبيعوا املغنّيات، وال تشرتوهّن..

يف  وانتبُِذوا  النّقري،  يف  وال  امُلزفَّت،  يف  وال  اِء،  بَّ الدُّ يف  ترشبوا  ال 
362األسقَية
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الّصفحةاحلديث واألثر

316ال نذر إاّل فيام ابتغى به وجه اهلل

316ال نذر إاّل فيام أطيع به اهلل

316ال نذر يف معصية اهلل

117- 220ال حيّل بيع املغنّيات وال رشاؤهّن وال اجللوس إليهّن

137-265لسُت ِمْن َدد وال الّدُد ِمنّي

69لعن اهلل الّسارَق

 66 - 67لعن اهلل اليهود اّتذوا قبوَر أنبيائهم مساجد

116- 219لعن النّائحة واملسمعة واملغنّى له

116لقد أصبح ابن أّم عبد كرياًم

50- 57- لقد أْعطيَت مزمارا من مزامري آل داود
259

ْبِن  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  َرْأِس  َعىَل  َوُغنَِّي   ، فِّ بِالدُّ َأبِيَك  َلْيَلَة  َب  رُضِ َلَقْد 
157َعْوٍف

57لقرأُت بذلك الّلحن الذي قرأ به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ْوِت بِاْلُقْرآِن، ِمْن َصاِحِب اْلَقْينَِة  ُجل احَلَْسِن الصَّ هللَُّ َأَشدُّ َأَذًنا لِلرَّ
إىَِل َقْينَتِِه

 -57-50
272

60-90-مّلا قِدم رسول اهلل املدينة، ُوعك أبو بكر وبالل...إذا أخذته احلّمى
267 -143

أخذته  إذا  بكر  أبو  فكان  وبالل  بكر  أبو  ُوعك  املدينة  قِدموا  مّلا 
143احلّمى

إىل  جاؤوا  اْلَغاُووَن﴾   َيتَّبُِعُهُم  َعَراُء  ﴿َوالشُّ تعاىل:  قوله  نزل  مّلا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقالوا: يا رسول اهلل نزلت هذه 

اآلية
61
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الّصفحةاحلديث واألثر

49مل يأذن اهلل ليشء ما أذن لنبّي يتغنّى بالقرآن

50لو علمُت أّنَك تسمعه حلّبته لَك حتبريا

لوال أّن أخشى أن جيتمع عيّل النّاُس لقرأُت بذلك الّلحن الذي 
50قرأ به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

أّمتي عىل أكل وُشب، ولٍو وَلِعٍب، ثم يْمسْخَن  َلَيبيتّن قوم من 
129ِقَردًة

49- 265 ليس منّا من مل يتغنَّ بالقرآن

401ليعلم اليهود والنّصارى أّن يف ديننا فسحة

121-224َليكونّن من أّمتي قوم يستحّلون احِلَر واحلَرير واخلمر واملعازف

- م -
178ما أحّب أن أميض إليه، ولو دخل عيّل ما خرجت عنه

ينشد  وهو  إالّ  أحدا  أدركُت  وما  الغناء،  حيّرم  أحدا  أدركُت  ما 
182وينشئ

49- 54ما أذن اهلل ليشء ما أذن لنبّي يتغنّى بالقرآن جيهر به
بايعُت  منذ  بيمني  َذَكري  مسسُت  وال  متنّيُت،  وال  تغنّيُت،  ما 

136رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ما فعلْت فالنُة ؟  فقالت: أهدْيناها إىل زوجها فقال: هاّل بعثُتْم 
145معها بجارية ترضب بالدّف وتغنّي؟

218مايل أراكْم سامدين
كّل  مّرتني،  غري  يفعلونه  اجلاهلّية  أهل  كان  ممّا  بيشء  مهمت  ما 

331ذلك حيول اهلل عّز وجّل

216مّر بقوم يغنّون فأرسع
تغنّي  بن جبري ومعنا جارية  بمجلس سعيد  َجواٍر  مرْرنا ونحن 

173ومعها دّف
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الّصفحةاحلديث واألثر

162-163ُمرهّن يرِجعن إىل ما ُكّن عليه، فرجعَن، فغننَّي...

مزمور الّشيطان

 -211-135
 -212
 -235

348 -237
ُيلقي  مضيا إىل عبد اهلل بن جعفر وأّنام وجدا عنده سائب خاثر 

163عىل اجلواري

133- 234َمْن أحدَث يف ديننا ما ليَس منه فهو رّد

56من استطاع أن يتغنّى بالقرآن غناء أيب موسى فْليفعْل

131- 255من استمع إىل قيان صّب يف أذنه اآلنك  

133- 234َمْن َصنَع شيئا ليس عليه أمُرنا فهو رّد

131-255 َمْن مات وله قينة فال ُتصّلوا عليه

- ن -
ُنبِّئُت أّن عمر كان إذا سمع صوتا أنكَره، فإن كان ُعْرسا أو ِختانا 

318أقّره

نكَح بعُض األنصار بعَض أهل عائشة وأهَدهْتا إىل ُقباء، فقال لا 
146رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أهدْيِت عروسِك؟

131- 233النّظُر إىل القينة حرام، وغناؤها حرام، وثمنها حرام
66النّهي عن البيع والرّشاء وإنشاد الّضالة

69هنى أن َتنعت املرأُة املرأَة لزوجها

هنيُت عن صوتني أمحقنْي)..( صوٍت عند مصيبٍة، وصوٍت عند 
119- 222نَغمِة لعٍب ولٍو، ومزامري الّشيطان

وصوت  الّصنج  ولعب  الدّف،  صوت  ..عن  اهلل  رسول  هنى 
328الّزّمارة
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الّصفحةاحلديث واألثر

130- 283هنى رسول اهلل .. عن املغنّيات، والنّواحات، وعن رشائهّن

121-243هنى عن تسع وذكر منهّن الغناء والنّْوح

328هنى عن كسب الكلب وثمن الّزّمارة

- هـ -
67هاِجِهْم

498هذا آخر نزويل إىل األرض أو إىل الّدنيا

هل للقاتل توبة؟ فقال: ال,  ثّم سأله آخر، فقال : نعم ! فسئل عن
أّنه  الّثاين  ومن  القتل،  إرادة  األّول  من  شاهدت   « فقال:  ذلك، 

قتل وندم.
392

- و -
وكثرت  اخلْسف  يقع  حتى  الّدنيا  تنقيض  ال  بيده  نفيس  والذي 

128- 230القيان..

والذي نفيس بيده ما تركت عمال يقّربكم من اجلنّة ويبعدكم من 
276النّار إاّل ذكرته لكم

181واهلل ال سمعَت منّي حديثا حتى أغنّيَك أصواتا، ثّم تناوَل العوَد

165واهلل لقد أخفقت ُأذناي الغناء، فأسمعوين...

واهلل ما رأيُت قّط ممّن رأيُت وأدركُت، َأَراُه قال : كان أخشى هلل 
159من عبد اهلل بن األرقم

208ولعّل أحدكم يكون أحَلَْن بحّجته من بعض

- ي -
ما  حيّسنه  قال:  الّصوت؟  حسن  يكن  مل  إذا  أرأيت  حمّمد،  أبا  يا 

49- 56استطاع

397يا رّب أتسخر يب وأنت امللك؟
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الّصفحةاحلديث واألثر

63يا رسول اهلل: إيّن ُأريد أن أمَدحَك فقال :قْل ال َيْفُضِض اهللُ فاَك
بني  َب  أرْضِ أن  ساملا  اهللُ  رّدَك  إن  نذرُت  كنُت  إيّن  اهلل  رسول  يا 

151يديَك بالدّف وأتغّن...

يا عائشة أتعرفني هذه؟ فقالت: ال يا نبّي اهلل، قال: هذه قينة بني 
146فالن، حتّبني أن تغنّيِك ؟ فغنّتها

144يا عائشة ما كان معكْم لٌو؟ فإّن األنصاَر ُيعجبهُم اللهُو
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فهرس األشعار

الّصفحةالّشاعرالقافيةالّصدر

- الهمزة -

67حّسان بن ثابتاجلزاءَهجْوَت حمّمدا فأجْبُت عنُه

80» »ماءَكأنَّ َسبيَئًة ِمْن بْيِت َرْأٍس

ِف النَِّواء ُ بالفناءَأالَ َيا مَحُْز لِلرشُّ
عبد اهلل بن 

السائب 
املخزومي

160

أمّية بن أيب احلياءأأذُكُر حاَجتِي أْم قْد َكَفاِن
436الّصلت

250املساوئاوعني الّرىض عن كّل عيب كليلة

- األلف -

181أقوىأملِّا تسأل املنزل

- الباء -

72احلسني بن عيّلالّرباُبلعمُرَك إّنني ألُِحبُّ دارا

174ابن رسيجالّركابذكر القلب ُذْكَرًة أّم زيد

296-300جوايبَأالَ يا َمْن َيُلوم عىل الّتصايب

297قّرباعُدوٌّ ملن َعاَدْت وَسْلٌم لَِسْلِمها

يَرْيِن وامَلْثَلَث الذي 340أبو الندييرضبإذا سّوت الزِّ

397احلسبقد طال َلْييل وعادين َطَريب
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هالل بن وصبايا َرْبَع َسْلَمى َلَقْد َهيَّْجَت ِل َطَربا
449األسعر املازين

71رشيح القايضزينبارأيُت ِرجاال َيْضبوَن نساَءُهْم

203أتوبفأّما من هوى ليىل وحّبي

- الّتاء -

َع ِمْسكًا بْطُن َنْعامَن إذ َمَشْت 81- 170 النّمرييخفراتَتَضوَّ

وليسْت كُأخرى أوسعْت جْيَب 
سعيد بن باجلمراتِدْرِعها

170املسيب

253سبيتنيَفَدْيُتَك لوال احلُبُّ كنَت َفَدْيَتني

- احلاء -

340األعشىأبحوَثنَى الَكفَّ عىل ذي َعَتٍب

438األحوصَفُيْسِجُحأسالُم إنَِّك قْد َملكِت فأسجحي

َسُب ِمْن ْوِن حَتْ 79كشاجمتقتدحَذَهبِيُّ اللَّ

95القبائحايا عاِذال يف َغْفَلٍة ورائحا

- الّدال -

417قّوالحاديوَيْوَم َتَوّلْت األَْظَعاُن َعنَّا

456أبو حشيشةواحدكأّن مهوَم النّاِس يِف األَرِض ُكلِّها

299مقصدَكَفى َحَزنًا أين َأِغيُب وَتْشَهُد

383بعداوتبدي له الّدنيا بدائع حسنها

295األحوص األنصاريعنديلقد قلُت قبل البنْي مّلا َخِشيُته

عبد اهلل بن الّزبري سموداَرَمى احلدَثاُن نسوَة آل حْرٍب
218األسدي

������� ������ ������� 01.indd   478 06/03/2019   16:13



479

اإلمتاع بأحكام الّسماع

-الّراء-
َعْت ا يْوَم َودَّ 347قينة ابن مروانحائرَومِمَّا َشَجايِن أنَّ

344األوتاروإذا َحنَِّت امَلَزاِمرُي واملِْزهر

148جارنحُن جواٍر من بني النّجار

يُخ لُه 55عدّي بن زيدمشاروسامٍع يأَذُن الشَّ

ْعِر، إّما كنَت قائَلُه 54حّسان بن ثابتمضامرتغّن بالشِّ

86احلسني بن عيّلالنّاراملوُت خرٌي من ركوِب الَعاِر

86اجلوارأنِت ُأْختي وأنِت حرمُة جاري

خذي بيدي ثّم ارفعي الّثوَب 
سوار بن عبد أتسرّتَتنُْظِري

419اهلل القايض

168احلطيئةشجرماذا تقول ألفراٍخ بِذي َأْمٍر

75وزرسأْلُت سعيَد بَن املسّيِب َذا التَُّقى

ْطِب الّشاربنَي يضيُق صْدري 184أبو عمر الّرماديبرّضخَلِ

438سائب خاثرالقطرملَِِن الدياُر ُرُسوُمها َقْفُر

172القطراأمّلْت بنا والّليُل داٍج كأّنُه

172وافرُمغرييٌة كالبْدِر سنة وجهها

43األدفويبالظَّفِرَتَباَيَن النّاُس فِياَم قد َرَأْوا َوَرَوْوا

َفا مضاض بن سامركأْن مل َيُكْن بنَي احلَُجون إىل الصَّ
181عمرو اجلرمهي

عمر بن أيب عمرافقويل عن مالطفٍة
295ربيعة

مجيل بن معمر معمرَوَكْيَف َثَواِئي بِامَلِْدينَِة َبْعَدَما
157اجلمحي
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- الّسني -

أبو عبد اهلل ابن بأنقاسَخطَّْت َأَناِمُلَها يِف َبْطِن قْرطاس
195جماهد

-الّضاد-

ُة قْد أْصَبَحْت 82مسعر بن كدامغضيضاَأالَ تِْلَك َعزَّ

-الّطاء-

445سياطالّسياطكأّن َمَزاِحَف احلَيَّاِت فِيَها
- العني -

كأن قد شهدت النّاس يوَم 
عمر بن عبد أربعاتقّسمْت

177العزيز

208كشاجمنفعاإن كنَت تنكُر أّن

299الّصلعاوأنَكَرْتنِي وما كان الذي َنِكَرْت

440سالمةالوجيعقْد َلَعْمِري بتُّ َلْييل
- الفاء -

يا ُمنيِْسَ النّاس حفظ احلافظ 
َلفي عبد اهلل بن الّسلفالسِّ

382يوسف

343أعشى قيسمندوفجالٌس َحْوَلُه النََّداَمى َفَم َيْن

289أللوفوإّن لوحيشٌّ إذا ما هجرتنِي

- القاف -
254قّواليلحقأما ترى أمحد

العّباس بن عبد الورقِمْن قبِلها طْبَت يف الظِّالِل ويف
63املطلب

رُت فال َتْلَحني 298تنطقإّن تذكَّ

ْقِرُق 302ينطقأيِف َرْسِم داٍر َدْمُعَك امُلرَتَ
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وِن فقلُت لم 301الّرفققد أرسلوين ُيَعزُّ

اَم الشْعُر ُلبُّ املْرِء يْعِرُضه 77حّسان بن ثابتمُحقاَوإنِّ

298تشوقأشاقَك من نحو الَعقيق ُبروُق

-الكاف-

286بالرّتكتركت حبيب القلب ال عن َماللة

204احتنكاصغري هواَك عّذبني

-الاّلم-

296قالئلفام كان بْيني َلْو َلِقيُتَك َساملًِا

171اخلامئلفام ظبيٌة أْدماُء خّفاقَة احلشى

442القّسقاالأهابك أن أبوَح بداء نفيس

166حّسان بن ثابتوابلفال زاَل قرْصٌ بني ُبرْصى وِجلَّق

192ابن جامعاملسبلُأُطّوُف بالبيِت مع َمْن ُيَطّوُف

205تنزلأسائٌل عن ليىل، فهل من خُمرٍْب

81ابن سريينالعسلكأنَّ امُلدامَة والّزنجبيْل

402أبو الفتح البستينسلَيُقوُلوَن ذكر امَلْْرء حييا بنسله

األحوص نوفللا حسن عّباد وجسم ابن واقد
288األنصاري

296فأعقلأحارب َمن حارْبَت من ذي قرابٍة

، إْذ َرَحلُوا 80كعب بن زهريمكحولَوَما ُسَعاُد، غداَة الَبنْيِ

73أبو نواسرسولإّن التي أْبرْصَتني

74كعب بن زهريمسلولإّن الّرسوَل لسْيٌف ُيْسَتضاُء به

60- 267بالل بن رباحجليلأالَ َلْيَت ِشْعِري َهْل أبِيَتنَّ َلْيَلة
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- امليم -

ها ُ يعَة مهَّ ِ 291امرؤ القيسداميوملا رأْت أّن الرشَّ

َفاَهة أهلَها 442القّساألّيامقد كنُت أعِذُل يِف السَّ

العجاج بن تكّتامَطاَف اخْلََياالِن، َفَهاَجا َسَقَم
76رؤبة

َدِعي القلب ال يزَدْد َخَباال مع 
عمر بن أيب امُلَكتَّاَمالذي

449ربيعة

297عنرتةاليثمُحيِّيَت من َطَلٍل َتَقادم عهُده

53ذو الّرمةمعجمأحبُّ املكاَن الَقْفَر من أجِل َأنَّني

حى 167حّسان بن ثابتدمالنا اجلَفناُت الُغرُّ يْلمْعَن يف الضُّ

ُر يف روض املحاِسِن ُمْقَلتي أبو بكر ابن حمّرماُأَكرِّ
83داود الظاهري

هجرِت احلبيَب اليوَم يف غري ما 
ْم 300فارصماجرَتَ

اَمع 70العياليناملسّمىَأْهَوى بَِجاِرَحِة السَّ
والنّفس كالّطفل إن هتمْله شّب 

212البوصرييينفطمعىل

297الّسقميا طول لييل وبّت مل َأَنِم

145حّياكمأتْيناُكْم أتْيناكْم

173مسلملئْن َفَتنْتني فهَي باألمِس أْفتنَْت

162كاحلممأليَس عنَدَك ُشكر لّلتي جعلْت

ْوَق إاّل مَحَاَمٌة 407محيد بن ثورترّنامَوَما َهاَج َهَذا الشَّ

160كالمهامِحَاَرا َعَباِديٍّ إَِذا ِقيَل: نّبئنا
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300لسقيملَعْمِري لئن كان الفؤاُد من الوى

-النون-

356شعبانوما عّذب اهلل العصاة بمثل ما

342امرؤ القيسبِكرانفإْن ُأْمِس َمْكُروًبا َفَيا ُربَّ َقْينٍَة

205شانيا عاِذِل ما يفيُدَك اإلعالٌن

عمر بن أيب عدنَهْيَهاَت ِمْن َأَمة اِلَوّهاِب َمنِْزُلنا
294ربيعة

55عدّي بن زيدَأَذنأّيا القلُب تعلَّْل بَِدَدٍن

َا ه ُهَو ممِّ 208وزناوحديٍث ألذُّ

52األعشىالّتغنوكنُت امَرًءا َزَمنًا بالعَراْق

95الّشافعييكنما ِشئَت كان، وإن ملْ أَشا

180أيناُسلْيمى أزمْعْت بْينَا

أمّية بن أيب يزينَعطاُؤَك َزْيٌن الْمِرىٍء إْن َحَبْوَتُه
436الّصلت

439جريرمعيناإّن الذين َغَدْوا ُبلبَِّك غاَدُروا

- الاء -

286البحراينمنتهاهاوعالقات الوى أّولا

لوِع َعىل  ْكِب َمْطِويُّ الضُّ َويف الرَّ
252-381ابن اخلّياطيلّبهَجًوى

344أعشى قيسهباَوَبْرَبُطنَا دائاًم ُمْعَمٌل

298الّداللأمُلهقد كنت آُمُل فيُكم أماًل

ابن رسيج سناتهومساهٍر بالُغنِج ِمْن حلَظاته
83الّشافعّي
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171كثري عّزةَعراُرهافام روَضٌة باحلَْزِن طّيَبة الّثرى

ًة 299عارهافإن َخِفَيْت كانت لعينك ُقرَّ

أبو بكر َنْعِلِهُكلُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح يِف َأْهِلِه
60الّصديق

296ابن حمرزهاملهوقفُت بَرْبع قد حتّمل أهُله

باَء بُِكّل َأْدَكَن َعاتٍِق لبيد بن ربيعة ختامهاُأغيل السِّ
343العامري

165قيس بن اخلطيمشاهناأجّد بَعْمرة ُعتباهنا

َد من ِقَيانِِه ْقَعب بن عيدانهوقّرَب اخلُرَّ الصَّ
341حّيان

242حمّمد بن حيدرةبارهيايا من تعنّى بأمر مل يعّن به

286تقتضيهسأترك حبكم ال عن مالل

ْعبِيُّ مّلا 174جارية والّشعبّيإليهاُفتِن الشَّ

- الياء -

عيّل بن أيب حّيَفَلْو ُكنَّا إَِذا ِمْتنَا ُتِرْكنَا
86طالب

عبد الرمحن بن ما لَِيا؟تذّكْرُت ليىل والّساموُة دوهَنا
70أيب بكر

عبد اهلل بن َتَغانِياِكالنا غنِيٌّ َعْن أِخيِه َحَياَتُه
52جنادة
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آل خالد بن أسيد 439.
آل داود 50- 57- 259.

األئّمة 154- 199- 200- 210- 
 -242-241-239-242 -228

 -280 -275 -271 -269 -243
.388 -352 -346 -338 -283

أئّمة اجلرح والّتعديل 239- 386.
األدباء 77.

أصحاب/ أهل التاريخ 162- 
.435 -341

أصحاب املواجيد األحوال 210- 
.433 -401 -395 -394 -214

األصولّيون 224- 266- 271- 
.388

األعراب 59- 90- 92- 155- 
 -332 -266 -259 -221 -210

.352
األنبياء 51- 114-87- 202- 

.277
األنصار 75- 142- 144- 145- 
 -180 -167 -166 -154 -146
 -264 -260 -257 -251 -201

.447 -289

أهل األخبار 71- 157- 175- 
.288 -270 -178

أهل/ علامء احلجاز 108- 152- 
.301 -270 -251 -188 -153

أهل احلرمني 102- 256.
أهل احلَّل والعقد 152- 376. 

أهل الّذمة 66- 67- 215- 434.
أهل سمرقند 416.

أهل الّشام/ الشامّييون 229- 333.

أهل الّظاهر/ الّظاهرّية 
 -312 -249 -101 -85

 -338 -326 -322 -321
 -363 -361 -358 -356 -348
 -370 -368 -367 -365 -364
 -387 -385 -376 -372 -371

.433 -419 -413 -409 -403

أهل/ شيوخ العراق/ العراقّييون 
 -369 -302 -178 -102 -96

.451 -431

أهل الكوفة 91- 96- 234- 334.

أهل الّلغة  353- 364- 366.

فهرس الفرق واجلماعات
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أهل املدينة 93- 96- 152- 153- 
 -270 -269 -188 -166 -154

.453 -451 -437 -357 -348
أهل املعايص  413.

األولياء 114- 391.
الربامكة  453.

بنو إرسائيل 338.
بنو ثقيف 170.

بنو النّجار 148.
التابعون 80- 97- 98- 101- 

 -175 -173 -169 -154 -152
 -265 -256 -248 -210 -177
 -385 -283 -280 -269 -268

.456 -430 -427
احلّفاظ 42- 147- 162- 177- 

 -242 -241 -239 -222 -199
 -270 -269 -249 -245 -243

.388 -386 -382 -357
احلكامء 201- 207- 209- 210- 

.258 -211
محري 116.

احلنابلة 45- 47- 49- 79- 94- 
 -250 -201 -194 -105 -100
 -361 -358 -325 -315 -277
 -378 -369 -368 -367 -365
 -413 -409 -406 -405 -404

.424 -416
احلنفّية 47- 71- 78- 79- 102- 
 -248 -111-110 -105 -103
 -370 -369 -325 -314 -312

.430 -422 -416 -414 -411
اخلراسانّيون 369.

الرافضة 234.
الزّهاد 114- 194- 197.

الّشافعّية 45- 78- 84- 92- 96- 
 -197 -112 -110 -104 -98

 -306 -283 -279 -277 -250
 -325 -320 -314 -313 -310
 -365 -361 -358 -349 -348
 -376 -370 -369 -368 -367
 -401 -394 -393 -388 -379
 -409 -406 -405 -404 -403
 -432 -431 -417 -413 -410

.433
الرّشاب 268.

الّشعراء 62- 72- 77- 287- 
.445

شعراء النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص 62.
الصاحلون 202- 203- 205- 

.417 -416 -383 -379 -210
الّصحابة -58 -63 -78 -87 -96 

 148- 113- 109- 101- 97-
 201- 169- 159- 154- 152-
 234- 227- 222- 220- 210-
 263- 258- 255- 241- 238-
 270- 269- 268- 265- 264-
 280- 279- 278- 274- 273-
 318- 306- 288- 283- 281-
 335- 323- 322- 321- 320-
 426- 385- 357- 351- 346-

.456 430-
الصّديقون 202.

الّصوفية 114- 197- 201- 
     .417 -402 -396 -203

الّطنبورّيون 455.

العارفون 90 – 114- 255.
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العرب 54-52-51- 55- 78 
 -182 -143 -105-92 -91-

.407 -345 -344 -339 -288
العلامء 42- 43- 44- 45- 

 -78 -69 -62-65 -52 -48
 106 -103 -92 -90 -85 -80

 -177 -161-152 -110 -108
 -229 -224 -222 -220 -203
 -247 -245 -243 -240 -239
 -276 -261-255 -249 -248

 -326 -325 -312 -310 -281
 -361 -352 -348 -346 -338
 -376 -369 -368 -367 -365
 -382 -380 -379 -378 -377
 -417 -400 -392 -391 -384

441 -433 -430

علامء/ أهل املوسيقى 209- 325 – 
.346 -309
العوام 114.

الفرس 340- 435- 437- 443- 
.447

الفقهاء/ أهل الفقه 42- 108- 
 -177 -172 -169 -162 -152
 -198 -197 -193 -182 -178
 -250 -248 -241 -201 -200
 -274 -273 -270 -269 -255
 -316 -314 -313 -309 -303
 -374 -371 -366 -357 -354
 -393 -384 -383 -382 -380

.422 -417 -416-412 -411
قريش 59- 74- 75- 168- 

.449 -443 -436 -331

الكّفار 65- 66- 67- 68.

املالكّية 69- 78- 100- 186- 
 -357 -325 -249 -194 -187

 372 -369 -368 -367 -366
 -409 -406 -404 -400 -379

.415
املتكّلمون 194- 197- 375- 

385
املحّدثون 195- 197- 198- 

 -241 -239 -238 -237 -200
.389 -249 -245

املخنّثون 268- 350- 352- 
 -446 -367 -364 -362 -361

.448
املسلمون 66 -126- 180- 

 -381 -376 -319 -307 -198
.456

املغنّون 90- 283- 286- 288- 
 -423 -421 -405 -404 -294
 -449 -445 -437 -435 -425

.451 -450
املغنّيات/ القيان 117- 124- 

 -131 -129 -128 -126 -125
  -227 -220 -174 -172 -132
 -334 -294 -291 -288 -283

.449 -405 -404 -373 -351
املهاجرون 154- 166- 201.

النّصارى 66- 271- 401.
الوّعاظ 194.

اليهود 67-66- 271- 401.
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إمخيم 380
بغداد 154- 159- 173- 179- 180- 189- 192- 204- 207- 

.451
بيت املقدس 252.

ثغر االسكندرّية 417.
جامع ابن طولون 381.

دار احلديث 381.
دار العايص بن وائل 81- 169.

دمشق 71- 74- 101- 326- 379- 440.
الّروحاء 155.

سجز 171.
الّشام 70- 71- 333- 437- 445- 455.

الّصعيد 381.
العراق 52- 154- 178- 179- 194- 209- 347- 369- 437- 

.453
القاهرة 381

قوص 381- 382
الكوفة 449- 451- 454.

املدينة 60- 61- 74- 93- 95- 96- 97- 143- 144- 146- 148- 
 -188 -182 -180 -177 -174 -172 -169 -165 -161 -158
 -347 -346 -322 -305 -303 -294 -288 -251 -234 -193

.454 -453 -449 -447 -446 -444 -443 -438 -420 -351
مرو 252

مّكة 61- 74- 81- 154- 156- 158- 169- 172- 173- 175- 
 -294 -293 -288 -284 -270 -251 -193 -192 -181 -176
 -451-446 -443 -441 -439 -437 -347 -331 -318 -305

.453
نيسابور 198- 331.

مهدان 74.

األماكن والبلدان
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فهرس آالت املوسيقى

الرببط 339- 364- 414.
البوق 311.

الّتصفيق 139- 371.
اجلالجل 107- 314- 315- 

.324 -323 -321 -317
اجلرانة 358.
اجلفانة 358.
اجلنك 358.

الّدّف 107- 118- 129- 142- 
 -148-146 -145 -144 -143

 -186 -173 -157 -151 -149
 -237 -236 -214 -211 -201
 -307 -283 -280 -273 -257
 -313 -312 -311 -310 -309
 -319 -318 -317 -316 -314
 -325 -323 -322 -321 -321
 -331 -329 -328 -326 -324
 -361 -356 -353 -351 -332
 -376 -375 -374 -370 -366
 -382 -381 -380 -378 -377
 -416 -415 -411 -391 -383
 -443 -433 -432 -430 -417

.456 -447
دّف اجلالجل 107- 314- 321- 

.324
الّدف املرّبع 180- 181- 366.

الّرباب 358.
الّزمارة 328- 335.

الزّمارات 329.
الّزير 325- 340- 342- 346.

الّسنطري 358

الّشّبابة 201- 214- 268- 325- 
 -335 -334 -332 -327 -326
 -362 -356 -353 -350 -338
 -378 -377 -376 -375 -374

  -382 -381 -380 -379
.433 -432 -391

الّشعيبّية 335.
الرّصناي 337- 338.

الّصّفاقتان 367.
الّصالصل 314.

الّصنج 328.
الّصنجات 314.

الّصنوج 368.
الّطارات 314.

الطارات ذات اجلالجل 314
الّطارات ذات الّصالصل 314

الّطبل 113- 181- 216- 268- 
 -361 -354 -312 -311 -273
 -366 -365 -364 -363 -362

.373 -372
طبل احلرب 311- 365- 366.

الّطبلخانة 366.
طبل العيد 365.

الّطبل الكبري 366.
طبل الكوبة 113- 268- 361- 

.373 -365 -364 -363
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الّطنبور 92- 328-224- 339- 
.455 -372 -354 -353 -348

الّطنابري 353.
العرطبة 339- 344- 353.

العود/ العيدان 91- 139- 154- 
 -167 -164 -163 -162 -160
 -268 -258 -236 -224 -181
 -312 -305 -277 -276 -275

 -345-343 -341-340 -339
 -352 -351 -348 -347 -346
 -358 -357 -355-354 -353
 -375 -372 -370 -366 -359
 -430 -415 -414 -413 -376
 -450 -443 -439 -438 -432

.456 -451
الفحل 327

القانون 358.
القضيب 273- 367-320- 

 -375 -371-370 -369 -368
.443 -432 -430 -393 -378
القننّي 339- 345- 349- 352- 

 .353
الكّبارات 329- 353.

الَكرب 315- 366- 378
الكران 339.

الكرجة 337- 338.
الكمنجة 358.

الكنّارة 339- 345.
الكنكلة 454.

الكوبة 113- 268- 277- 329- 
 -363 -362 -361 -350 -349

.373 -365 -364

املزامري 113- 262- 273- 275- 
 -331 -329 -328 -327 -325
 -338 -337 -335 -334 -332

.362 -344
املزمار 53- 268- 277- 328- 

 -410 -409 -377 -372 -329
.415 -411

املزمور 135- 211- 212- 235- 
.351 -348 -281 -261 -237

املزهر / املزاهر168- 311- 315- 
 -366 -346 -339 -329 -317

.418-369
املقرونة 335- 338.
املنجارة 325- 335.

املوثر 339.
املوصول 325.

النّاي 337.
النّرد 348- 363- 364- 432.

النّّقارات 337.
 الرياع / الرياعة 107- 325- 

.374 -335 -326
الرياعة املثّقبة 325.
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- األلف -

األبجر 452
إبراهيم 224 - 252 - 333 - 453 

457 -
إبراهيم بن أمحد 441
إبراهيم الّتميمي 294

إبراهيم بن احلسني 73
إبراهيم بن سعد 96 

الّزهري  إبراهيم  بن  سعد  بن  إبراهيم 
 182  - 181  - 180  - 179  - 98
 272 - 254 - 187 - 184-183
 359 - 350 - 348 - 309-274

.458 - 432 - 375
إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة 

الّشافعي 58 - 386

إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن 
أيب ربيعة 156

إبراهيم بن عبد اهلل 201
إبراهيم بن عبد اهلل الّتاجر 148

إبراهيم بن ماهان بن ميمون 457
إبراهيم بن حمّمد81 - 252
إبراهيم بن حمّمد األصبهايّن

 333 - 147
إبراهيم بن حمّمد بن العّباس املطلبّي 

171

فهرس األعالم
إبراهيم بن حمّمد بن عرفة النّحوي 

74
إبراهيم املخزومي 177

إبراهيم بن املنذر احلزامي73
إبراهيم بن املهدي

460 - 458- 454
إبراهيم املوصيل

461 - 456-455-451
إبراهيم بن اليسع بن األشعث املّكّي 

335
االبريسمي 200
أيب بن كعب 61

أمحد 257 - 456 - 457
أبو أمحَد 364

أمحد بن إبراهيم 330
أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شاذان 

74
أمحد بن إبراهيم بن احلسني 149

أمحد بن جحظة 461
أمحد بن حجر 287

أمحد بن احلسن القايض أبو بكر
249 - 158

أمحد بن محدون 460
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492

اإلمتاع بأحكام الّسماع

أمحد بن حنبل )اإلمام( 46 - 47
 98 - 95 - 94 - 62 - 57 50 - 48 -
 - 153 - 111 - 110 - 105 - 101 -
 204 - 198 - 193 192-191 - 182

 232 - 231 230 - 226 - 223 -
 - 272 - 253 245 - 235 - 234 -

 324 - 318 313 - 312 - 273
 - 390 - 375 - 368 - 363 - 361 -

428 - 417 - 413 - 409 407

أمحد اخلّروف 262
أمحد بن داود املّكّي 149

أمحد الّدشناوي 384
أمحد بن سعيد 456

أمحد بن سليامن الّطويس162
أمحد بن صالح 156

أمحد بن صدقة بن أيب صدقة 461
أمحد بن عبد الّظاهر أبو العّباس 383

أمحد بن عبيد اهلل الُغَداينِّ 329
أمحد بن عيل بن أمحد 201
َأمْحَُد ْبُن عيّل األديب 157
أمحد بن عيّل أبو بكر 191

أمحد بن عيّل بن احلسني الّتّوزّي
 193 - 192

أمحد بن عيل بن أمحد 201
أمحد بن عمر األصبهايّن 202

أمحد الغزايل 377
أمحد بن الفضل 178

أمحد بن حمّمد 178-156
أمحد بن حمّمد الّشافعي 81

أمحد بن منصور160
أمحد بن منيع 318-198-153
أمحد بن موسى بن جماهد أبو بكر 

198-98
أمحد النَّْصبي الْمداين 91

أمحد بن حييى74
أمحد بن حييى )طنني( 456 - 457

أمحد بن حييى ثعلب 75
األخرض ) اجلدي( 81

أبو األزهر 72
أسامة بن زيد 97--161 162

أسامة بن زيد بن أسلم 156
أسباط بن نرص 390

أيب جعفر اإلسرتاباذي أبو جعفر 
394

إسحاق -49 179 – -443 456
أبو إسحاق 150-149

إسحاق بن إبراهيم الّتميمي 294
إسحاق بن إبراهيم أبو صفوان 458 

460-459 -
إسحاق بن إبراهيم املوصيّل 441

إسحاق بن راهويه 152
إسحاق بن عيسى الطّباع 93
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

اإلسفراييني عبد امللك بن احلسن 
333

إسامعيل بن علّية 261
إسامعيل )بن عّياش( 335

إسامعيل بن حمّمد 308
إسامعيل بن حمّمد احلجاجي 201
إسامعيل بن حمّمد الصّفار 160 - 

161
إسامعيل بن حمّمد بن الفضل 202

إسامعيل بن موسى الفزاري 156

اإلسامعييل 228

أشعب 163 - 173

األشعري 401

أصبغ 317-78

أبو األصبغ 148

ابن أيب األصبغ 77
األصبهاين أبو الفرج 74 - 91 - 

-457-456 - 455 - 443-409
460 - 458

األصبهايّن أمحد بن عمر أبو نرص 
202

األصبهايّن إبراهيم بن حمّمد 333
األصم أبو العّباس 160 - 161

األصمعي 175 - 176
ابن األعرايب 221 - 355 - 366

األعرج 67

األعشى 51 - 54 - 342
أعشى بني قيس 345 - 346 

أعشى مهدان 91
األعمش 128 - 233 

أبو أمامة 119 - 126 - 131 - 
229 - 223

أبو أمامة الباهيل صدي -120 126
امرأة عمرو بن األصّم 175

أمّية با أيب الّصلت 63 - 441
أنس بن مالك -44 -65 -102 

163 - 150-133
األنامطي عبد الوهاب بن املبارك 96

األوزاعي 155 - 335
أويس 171

ابن أيب أويس 334
َة( 50 أبو إياس)ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ

أّيوب -152 -183 -234 -320 
 353

- الباء -
الباقالين أبو بكر القايض-98 -196 

197
بجري بن زهري 73

البحراين289
البخاري اإلمام -49 -123 -144 

 151- 150- 149- 146- 145-
 227- 223- 196- 182- 162-
 240- 234- 233- 229- 228-
 312- 249- 246- 245- 241-

390 388- 359- 336- 335-
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494

اإلمتاع بأحكام الّسماع

بديح املليح -296 299
الرباء بن مالك -97 163

برد الفؤاد -295 301
بريدة بن حصيب -151 153

البّزار 243
البستي أبو الفتح 406

برش بن شعيب بن أيب محزة -158 
 161 - 160

برش بن مروان 349
برش بن املفّضل 146

برش بن نمري 120
ابن بطال 44 - 45 - 51 - 53 - 

312 - 240 - 56
البغوي 84 - 96 - 312-159 - 

401 - 372 - 371 - 327
ابن بقي 256

بّكار بن عبد اهلل 287 - 288
أبو بكر بن شعيب بن احلّجاب 80

أبو بكر الّصديق60 – 70 - 74 
-151-145-144 - 136 -

-238 - 214-199-161-152
-286-284-264-240-239

441-379 - 356-350
أبو بكر القايض 161

أبو بكر ابن الّطيب القايض 400
أبو بكر بن جماهد198 

أبو بكر بن امَلرُزبان 169

بكر بن مرض 126
أبو بكر بن املنذر 106 - 184

بالل 60 - 90 - 97 - 145 - 
270 - 262 - 160

أبو بْلج 153
األهبري أبو بكر 100 - 196

البيهقي أبو بكر 50 - 62 - 64 - 
 157 - 155 - 153 - 120 - 73

 - 161 - 160 - 159 - 158 -
 282- 228- 224- 214- 177-
 331- 330- 321- 314- 309-

.404 - 366 - 355 - 351
- التاء -

الرتمذي -61 -62 -64 -126 
 151- 146- 134- 128- 127-

233 - 229 153-
الّتميمي أبو منصور)األستاذ( 98 - 

402
الّتميمي أبو احلسن 101

الّتميمي عبد العزيز بن احلارث أبو 
احلسن 196 - 197

الّتميمي أبو حمّمد 196
- الثاء -

ثابت بن يزيد 149
ثاممة بن عبد اهلل 151-150

- اجليم -
جابر 320

جابر بن سمرة 62
جابر بن عبد اهلل 148-121-64-

334 171--153
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495

اإلمتاع بأحكام الّسماع

اجلاجرمي القايض أبو حامد 107
جارية األوس 183

ابن جامع 194 - 195 - 294 
 - 456 - 454 - 452 - 451 -

459 - 457
جربيل عليه السالم 402

جحظة 91
اجلرادتان 441 - 442

اجلرجاين صاحب الشايف 312-75-
438-437-420

اجلرجاين الفضل بن أيب حرب155
ابن جريج عبد امللك 51 - 98 - 

 179 - 178 - 177 - 161 - 148
335 - 218 - 195 - 180 -

ابن اجلعايب 198 - 199
اجلعيد بن عبد الرمحن 148 - 149

ابن مجاعة 328-256-103-58-
386

اجلاّمل أبو جعفر 233
مجيل بن معمر 159
مجيلة 148 - 165 

مجيلة موالة بني سليم 292 - 294 
 305 - 304 - 301 - 297 -

 - 444 - 435 - 432 - 306 -
462 - 450 - 446

اجلنيد -114 204
أبو اجلهم 332

اجلوزي 78 - 84 - 89 - 90  93 
 172-154 - 111 - 96 - 94 -

 200 - 194 - 193 - 189 -
 265 - 260 - 226 - 201 -

 - 287 - 278 - 273 - 272 -
409 - 367

اجلوهري 126 - 221 - 227 - 
229

اجلويني إمام احلرمني 98 - 166 
 316 - 314 - 282 - 280 -
 367 - 363 - 337 - 328 -
 393 - 392 - 382 - 370 -

 - 407 - 401 - 400 - 397 -
437 - 419 - 414

اجلويني أبو حمّمد 370 - 393 - 
437

اجلييل 398 - 417 - 418
- احلاء -

أبو حاتم الّرازي 148 - 149 - 
365 - 336 - 230 - 223

احلارث األعور 132 - 234 - 336
احلارث بن خالد 297

احلارث بن عبد اهلل بن العّباس 156
احلارث بن عبيد 151 - 152
احلارث بن نبهان 234-132

احلاكم أبو عبد اهلل 45 - 50 - 99 - 
 199 - 163 - 153 - 150 - 102

309 - 251 - 201 - 200 -
ابن حامد )احلنبيل( 191
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496

اإلمتاع بأحكام الّسماع

حّبابة 292 - 302
ابن حّبان أبو حاتم 223 - 225 

 - 246 - 245 - 230 - 226 -
330 - 287 - 274

ابن حبيب 93-78 - 317-188 - 
410 - 408-323

احلّجاج بن ذي الّرقيبة 73
احلّجاجّي أبو احلسن احلافظ 157

احلريري أبو القاسم بن هبة اهلل 73
ابن حزم 64 - 86 - 87 - 100 

 212 - 162 - 144 - 111 -
 - 350 - 290 - 281 - 227 -

409 - 352
حّسان بن ثابت 54 - 61 - 65 - 
 97 - 80 - 77 - 76-67 - 66
 - 262 - 174 - 169 - 168 -

.432 - 348 - 320 - 266
احلسن 220

احلسن بن أمحد البغدادي 200
احلسن البرصي -44 -118 -222 

321
احلسن بن احلسن 449

احلسن بن عيل بن منصور 171
احلسن ابن مسعود أبو عيّل 422

احلسني بن أمحد 191
احلسني بن أمحد الصّفار الروي 172

احلسني بن إسامعيل 149
احلسني بن إسامعيل املحاميل -148 

333

أبو احلسني بن برشان 160 - 161
أبو احلسني خالد املديّن 146

أبو احلسني ابن سمعون 196 - 197
احلسني بن عيّل 85 - 441

حسني القايض الّشافعي 79 - 107-
 -328 315 - 204-109 - 108

 - 371 - 367 - 363 - 338 -
439 - 435 - 434 - 398

أبو حشيشة 461
احلطيئة 170 - 171

حكم الوادي 451 – 453

احلليمي أبو عبد اهلل 52 - 98 - 108 
 - 317 - 313 - 251 - 112 -

 374 - 373 - 367 - 325 - 322
.423 - 407 - 398 - 375 -

مّحاد بن إسحاق 453
مّحاد بن زيد 353

مّحاد بن سلمة 96 - 146 - 364.
ابن محدان احلنبيل 43 - 46 - 48 - 
 315 - 313 - 110 - 105 - 58

 - 372 - 368 - 364 - 317 -
.413 - 407 - 375

محزة بن عبد اهلل بن عمر 162
محزة بن عبد املطلب 97 - 162 - 

263

احلموي ابن أيب الّدم 163 - 313 – 
417 - 397 - 370 - 327

محيد بن ثور 411
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

أبو محيد الساعدي 243
محيد بن َمْسَعَدَة البرصّي 146

احلنبيل الّسامري )صاحب املستوعب( 
 314 - 109 - 105-101 - 78

428 -
احلنبيل شمس الّدين )شارح املقنع( 

-193 - 94 - 52 - 47 - 44
 418 - 373 - 363-314 - 312

428 - 422 -
أبو حنيفة 79-45 - 93 - 94 - 

 186 - 185 - 184 -105- 98
 - 356 - 282 - 273 - 253 -

417 - 413 - 407 - 375
حنني احلريي 451

- اخلاء -
خارجة بن زيد 97 - 168 - 174

خارجة بن مصعب 133 - 235
خالد 146

خالد بن أسلم 163
خالد بن إلياس 319

ابن خزيمة حمّمد بن إسحاق 155 - 
245 - 190

اخلّطايب محد أبو سليامن 388
اخلطيب البغدادي 84-82 - 181 
 - 193 - 192 - 187 - 182 -

 207 - 206 - 205-199 - 198
 - 246 - 232 - 228 - 208 -

 425- 287- 282- 250- 249-
458

ابن اخلطيب فخر الّدين 248 - 401
اخلرض عليه الّسالم 400
اخلرض أبو العّباس 206

خاّلد بن يزيد األرقط 447
اخلاّلل أبو بكر 100

اخلاّلل عبد الرمحن بن عمر 149
خليدة 293 - 303

اخلليل بن عمرو 319
خلف بن أيوب 79

اخلوارزمي 99 - 367
خّوات بن جبري 97 - 158 - 170

ابن اخلّياط 255 - 385
-الّدال-

الّدارقطني 149 - 153 - 199 
 - 243 - 231 - 226 - 216 -

389 - 318 - 250
الّداركي 196

داود عليه الّسالم 51 - 53 - 278 
337 -

أبو داود 49 - 61 - 120 - 146 – 
 - 329 274- 245- - 231 - 151

388 - 364 - 336 - 335 - 331
ابن أيب داود 198

ابن داود أبو بكر الّظاهري 84-82 
198 - 85 -

داود بن احلصني 67
داود الّطائي 205
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

داود بن عيّل الّظاهري -92 -206 
253

داود املّكي 180
داود بن أيب هند 133

ابن درباس )صاحب االستقصاء( 
374 - 368 - 312 - 105

الدرستي 155
الّدشناوي حمّمد بن جالل الّدين384 
ابن دقيق العيد 103 - 147 163-  
 383 - 328-255-203-166 -

439 - 422 -
الّدالل 295 - 452

الّدمهاين الّشيخ 256 - 257
الّدولعي 327

الّديلمي 202-117 - 217
- الّذال -

ذكوان 146
ذو الّرمة 52

الذهيل أبو غالب 192
ذو الكفل املرصي 207

ذو النّون املرصي -206 207
- الّراء -

رؤبة بن العّجاج 75
رائقة 168

الّرازي سليم 434 - 312
الّرازي فخر الدين 249 - 250 - 

326 - 265

الرازي أبو الفرج 96
الّرافعي أبو القاسم 45--68 -71 

 85--84 78- 77--76-75
 281- 110- 106- 105- 96-

 356- 337- 328- 316- 315-
 391- 377- 371- 370- 367-
 413- 398- 397- 395- 392-
 435- 434- 433- 430- 427-

.437
رباح بن املعرتف

170 - 158 - 157 - 97
الّرباب 71

الّربيع 373
الّربيع اجليزي 44
الّربيع املرادي 45

بيع بنت معّوذ 97 - 145 - 146  الرُّ
 - 260 - 259 - 171 - 153 -

435 - 324 - 322 - 286 - 265
ربيعة بن عبد الرمحن 319

ربيعة بن عثامن 170
ابن رشد

408 - 368 - 313 - 188-43
الّرشيد 181 - 182 - 184 - 185 

 - 455 - 454 - 453 - 187 -
 461- 460- 459- 457- 456-

464
ابن رشيق أبو احلسن 100

ابن رشيق الّربعي 106 - 381
رقّية بنت الفضل بن الّربيع 460
الّرمادي يوسف بن هارون 186
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رميح اجلذامي128 - 233
روح بن عبادة 458

الّرويايّن 71 - 85-84-72 - 99 
-326 - 315 - 189 - 104 -

-392 - 350-336-329 - 328
410-397

رويم 206
ريقة 293

- الّزاي -
الّزاز أبو الفرج 106

الّزبري بن بّكار 70 - 159 - 162 
 - 177 - 176 - 170 - 165 -

 304- 294- 291 - 194 - 179
443 - 349 - 306

الزبري بن خالد أبو محزة 148
أبو الّزبري حمّمد بن مسلم املّكّي 148

الّزبريي مصعب
349 - 165 - 155

زجة 296
أبو زرعة الّرازي

391 - 390 - 389 - 148
أبو زرعة أمحد بن احلسني احلافظ 76

الزرقاء 293 - 304
زكريا بن حييى املنقري 175

زكريا بن حييى الّساجي 184
ابن زكري حمي الّدين 384

الزخمرشي 355 - 356 - 366

الّزنجاين أبو القاسم سعد بن عيل 388
الّزهري 53 - 97 - 158 - 160 - 

 183 - 181 - 180 - 178 - 161
460 - 392 - 348 - 252 -

زياد بن أيب اجلّصاص 233 
أّم زيد 176

زيد بن أسلم 156
زيد بن ثابت 155 - 168 - 322

زيد )بن حارثة( 404
زيد بن احلباب 56 - 331

زيد بن حسن 160
ابن أيب زيد القريواين 78

أبو زيد املروزّي 408
زينب 81 - 172 - 298
زينب أخت احلّجاج 172

زينب )زوجة القايض رشيح( 71
زينب )مغنّية( 148

- الّسني -
سائب خاثر 165 - 170 - 443 - 

446 - 444
أبو الّسائب املخزومي 167 - 178

الّسائب بن يزيد 133 - 148 - 158
سامل بن عبد اهلل بن عمر

196 - 174 - 173 - 172 - 162
سامل بن عمر 97 - 170
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الّسامري )صاحب املستوعب( 78 
 - 314 - 109 - 105 - 101 -

429 - 428 - 372 - 368
الّسبيعي أبو إسحاق 132 - 336

الّسخيس شمس األئّمة 102
ابن رسيج عبد اهلل 175--176 

 443- 298- 296- 178- 177-
454 450- 449- 446- 444-

ابن رسيج الّشافعي 82 - 83 - 
 213-178 - 177 - 176 - 85
 - 445 - 443 - 298 - 296 -

454 - 450 - 449 - 446
سعد بن إبراهيم الّزهري

348 - 179 - 97
أبو سعد املتويّل 413

ابن سعد )حمّمد( 59 - 275
سعد بن أيب وّقاص 97 - 159

سعدة 293 - 304
سعيد بن أوس األنصاري 169

سعيد بن جبري
175 - 174 - 97-44

سعيد بن عبد العزيز 329
سعيد بن املسيب 44 - 74 - 75 - 

348 - 172 - 171 - 97-81
سعيد بن مسجح 296 - 298 - 

450 - 446 - 443
سفيان الثوري -96 -149 -184 

.390 - 366 - 364
سفيان بن عيينة 51 - 53 - 55 - 
 195 - 194 - 156 - 98 - 81

458 - 253 -
سكينة بنت احلسني 71

سالمة )القس( 292 - 302 - 306 
447 - 446 - 444 - 307 -

اَلمي ابن نارص 203 السَّ
الّسلفي 377 - 386

أّم سلمة 52
أبو سلمة بن عبد الرمحن 53 - 66 - 

159 - 130
سلمة بن ُكَهْيٍل 353

الّسلمي أبو عبد الرمحن 155
سليامن بن بالل -333 334

سليامن بن حرب 66
سليامن بن داود اليامين 130 - 233

سليامن بن أيب سليامن القافالين 336 
سليامن بن عبد امللك 452

سليامن بن موسى
335 - 330 - 329

أّم سليامن بنت نافع 176
سليامن بن يسار 160
سامك بن حرب 390

ابن أيب السمح مالك 449 - 450 
453 -

الّسمعاين 82
ابن الّسمعاين 64 - 81 - 172 - 

348 - 176 - 175 - 174
السندي أبو نرص 199

الّسهروردّي شهاب الّدين 94 - 
 207 - 206 - 205 - 204 - 115

378 - 313 - 209 - 208 -
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501

اإلمتاع بأحكام الّسماع

سوار بن عبد اهلل القايض 425
السوساوي املالكي 408

ابن سيده 89
ابن سريين حمّمد 353
ابن سينا أبو عيّل 212

- الّشني -
الّشافعي 45-44 - 46- 47- 53- 

 75 - 71 - 65 - 63-62 - 59 -
 - 106 - 105 - 104 - 98-93 -
 180 - 157 - 155 - 111-110

 201-200 - 191 - 190 - 182 -
 - 249 - 247 - 246 - 202 -

 273 - 264 - 261 - 253 - 252
 308- 284- - 283 - 282 -

 324- 318- 317- 314- 309-
 373- 372- 367- 359- 350-

 392 - 379- 378- 376- 375-
 - 418 - 417 - 413 - 410 -

 433 - 432 - 430 - 427 - 426
.438 - 436 - 435 - 434 -

الّشايش 48 - 99 - 312 - 316 - 
.437 - 376 - 374

رشيح القايض
321 - 174 - 97 - 71

الرّشيد 63
الرّشييّش املالكّي 328

رشيك 150 - 389
شعبة بن احلّجاج 50 - 66 - 224 

.390 - 245 - 226 -

الّشعبي عامر 62 - 96-71 - 97 - 
 348- 282- 176- 175- 134-

418 - 349
شعيب بن إبراهيم 237

أبو شعيب احلراين 71
شعيب بن حمّمد 64 - 151 - 152

الشامسة 293 - 303
الّشهرزوري عامد الّدين 313 - 368

ابن أيب شيبة أبو بكر 56 - 146 
 - 320 - 177 - 159 - 150 -

336 - 321
الّشريازي أبو إسحاق 82 - 312 - 

418 - 417 - 392 - 350
- الّصاد -

صاحب البيان)العمراين( 104 
 - 392 - 386 - 368 - 312 -

431 - 429
صاحب التذكرة احلمدونّية )ابن محدون( 

180
صاحب الّذخرية )املرغيناين( 103 

 368 - 313-111-110-105 -
421 -

صالح بن أمحد بن حنبل -101 
204 - 198 193- 191-

صالح اإلسنوي أبو البقاء علم الّدين 
422

صالح بن عبد اهلل 127
صالح بن كيسان 162

ابن الّصّباغ أبو نرص 104 - 314 - 
434-418

صدقة بن خالد 123
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502

اإلمتاع بأحكام الّسماع

الّصعلوكي أبو الطّيب 406
ابن الصالح 203 - 248 - 378 
 - 391 - 389 - 387 - 379 -

439 -  422 - 395 - 392
صفوان بن أمّية 120

صفوان بن هبرية 148
ْقَعب بن حّيان الّتغُلبي 343 الصَّ

الّصيداليّن أبو بكر -75 -77 85
الّصيمري عبد الواحد بن احلسني 

439 - 426 - 107
- الّضاد -

الّضحاك 220
الضّحاك بن عثامن -70
رضار بن اخلّطاب 157

- الّطاء -
ابن طاهر املقديس أبو الفضل 85 - 
 155 - 154 - 153 - 147 - 101

 174 - 172 - 162 - 157 - 156 -
 191 - 190 - 187 - 182 - 176 -
 222 - 203 - 202 - 201 - 196 -
 234 - 233 - 232 - 230 - 224 -
 286 - 272 - 253 - 237 - 235 -
 333 - 328 - 318 - 321 - 287 -
 359 - 350 - 340 - 336 - 335 -
 401 - 388 - 373 - 367 - 360 -

418 -
طاوس 59

الطرباين أمحد بن سليامن 62 - 71 
 135 - 126 - 120-81 - 75 -

149 -

الطربي القايض أبو الّطيب 93-43 
 200 - 184 – 108 -95- 94 –

 - 415 - 314 - 313 - 273 -
434 - 431 - 427 - 425

الّطربي حمّمد بن جرير -53 241
الطحاوي 44

الطرطويش
273 - 272 - 209 - 93

طنبورة

طويس 169 - 295 - 300 – 441 
443 -

- الّظاء -
ظبية موالة فاطمة بنت عمر 176

- العني -
عائشة )أم املؤمنني( 60 - 62 - 

 146 - 145 - 144 - 90 - 63
 153 - 149 - 148 - 147 -
 237 - 235 - 214 - 171 -
 263 - 261 - 260 - 259 -
 286 - 267 - 265 - 264 -

 - 335 - 319 - 318 - 288 -
435 - 405 - 403

ابن عائشة حمّمد
449 - 299 - 296

عاتكة بنت شهدة 455
أبو عاصم  51 - 161 - 177

عاصم بن عمرو 131
العايص بن وائل -81 171
عامر بن سعد 149 - 150
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

أبو عامر األشعري 123 - 227
العامرّي حمّمد بن عبد اهلل أبو بكر 
 - 312 - 238 - 204 - 112

398 - 378 - 328
أبو عّباد 294

عّباد بن محزة بن عبد اهلل بن الزبري 
291 - 233-291

عّباد بن يعقوب الكويف 128
العباس بن عبد املطلب 63

عبد اهلل 349
أبو عبد اهلل 153

عبد اهلل بن أمحد 178
عبد اهلل بن أمحد بن حنبل 101 - 

260 - 204 - 193 - 191
عبد اهلل بن األرقم 97 - 161

عبد اهلل بن إسحاق الواسطي 320
عبد اهلل بن أسلم 163

عبد اهلل بن ُجدعان 441 - 443
عبد اهلل بن جعفر 97 - 162 - 164 

 261 - 169 - 166 - 165 -
 279 - 272 - 266 - 263 -

 - 330 - 308 - 294-284 -
 432- 409- 358- 353- 348-

450 - 445 - 444 - 436
عبد اهلل بن جعفر الّرقِّيُّ 335

عبد اهلل بن جنادة  52
عبد اهلل بن احلارث بن نوفل 161

أبو عبد اهلل احلافظ
161-160 - 158-73

عبد اهلل بن حسن 291
عبد اهلل بن رواحة 61

عبد اهلل بن الّزبري 97 - 160 - 166 
 - 443 - 441 - 348 - 167 -

445
عبد اهلل بن الّزبري األسدي 221

عبد اهلل ابني زيد بن أسلم
170 - 156

عبد اهلل بن رسيج موىل بني نوفل 445
عبد اهلل بن أيب سعد 171

عبد اهلل بن سليامن 149
عبد اهلل بن سليامن بن األشعث 156

عبد اهلل بن شبيب 334
عبد اهلل بن عّباس 45

عبد اهلل بن عبد الّرمحن 349
عبد اهلل بن عبد الرمحن عن أيب اليامن 

66
عبد اهلل بن عبد القدوس 128 - 233

عبد اهلل بن أيب عبيدة 304
عبد اهلل بن عّتاب 157

عبد اهلل بن أيب عتيق -97 -348 
432

عبد اهلل بن عمر 162-97 - 163 - 
 353 - 348 - 330 - 171-169

432 -
عبد اهلل بن عمرو 97 - 364

عبد اهلل بن عيسى احلََلَقاين 172
عبد اهلل القّداح 335 - 336
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

عبد اهلل بن ليعة 354
عبد اهلل بن املبارك -132 180-

235
عبد اهلل بن حمّمد الرّصيِفينّي 156

عبد اهلل بن حمّمد بن عبد الرمحن بن 
أيب بكر الصديق 176

عبد اهلل بن حمّمد بن عيّل 155
عبد اهلل بن مسعود 45 - 118 - 

 321 - 273 - 266-225 - 224
324 -

عبد اهلل بن مصعب -165 170
ل 50 عبد اهلل بن ُمغفَّ

عبد اهلل بن مغرية احلرامي 306
عبد اهلل بن مهدي 274

عبد اهلل بن موسى الّربيعي 460
عبد اهلل بن ميمون 335

أبو عبد اهلل بن النّعامن 112 - 380
ابن عبد الرب 54 - 58 - 60 - 62 

 105 - 91 - 90 - 80 - 70 -
 159 - 156 - 154 - 145 -

 - 171 - 164 - 162 - 161 -
248 - 172

عبد اجلّبار بن الورد 288
أبو عبد الرمحن 177

عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد احلميد 
178

عبد الرمحن بن أيب بكر -69 70

عبد الّرمحن بن حّسان 96 - 168 - 
348 - 174 - 169

عبد الرمحن بن احلسن 73
عبد الرمحن بن احلسني الّصويف 199

عبد الرمحن بن أيب الّزناد 70
أبو عبد الرمحن الّسلمي 155
أبو عبد الرمحن الّصويّف 157

عبد الّرمحن بن عوف -97 -121 
426 - 170-159 - 158

عبد الرمحن بن املبارك 131 - 233
عبد الّرمحن بن مهدي231- 354

عبد الّرزاق بن مهام  الصنعاين 120-
390 - 287 - 161-160

ابن عبد الّسالم عّز الّدين
 328- 203- 112- 111--103

 398 - 387 - 382 - 380 351-
439 - 400 -

عبد العزيز )صاحب اخلالل( 100 
193 -

عبد العزيز بن عبد املطلب القايض 
196 - 174 - 172 - 98

عبد احلق 226 - 243
عبد الكريم بن أيب املخارق 252

عبد الوّهاب القايض املالكي43 - 
368 - 48-44

عبيد بن عمري 51
عبيد بن هشام 235 

أبو عبيدة 366
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

أبو عبيدة بن اجلّراح 97 - 158 - 
 159

عبيد اهلل بن األخنس 151 - 152
عبيد اهلل بن احلسن العنربّي 98 - 

432 - 274 - 272 - 184
عبيد اهلل بن خالد بن أيب بكر 162
عبيد اهلل بن َزْحر 126 - 229 - 

355 - 230
عبيد اهلل بن سعيد بن كثري بن عفري 

181
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة 161

عبيد اهلل بن املغلس أبو احلسن 92 - 
314

أبو عّتاب 171
ّي 306 - 307 عثامن بن حّيان امُلْرِّ

عثامن بن خرزاد 131
عثامن بن عّفان 97 - 151-138 - 

 441- 273- 266- 161- 158-
445

ابن عدي 222 - 234 - 237
عدي بن زيد 55

ابن العريب أبو بكر 67 - 100 - 
350 - 313 - 189

العرجي 297
عروة بن الّزبري 60 - 70 - 335

عّزة 82 - 173
عّزة امليالء 167 - 168 - 292 - 

450
ابن عساكر 74 - 76 - 402 - 458.

العسكري أبو هالل 59 - 91 - 
443 - 441 - 411 - 261 - 209

ابن أيب عرصون 103 - 312 - 327 
434 - 430 - 368 -

عطاء بن أيب رباح 51-45 - 97 - 
 219 - 180 - 178 - 177 - 121

 - 349 - 348 - 309 - 308 -
447 - 446 - 445 - 432

عطاء بن يسار 331
العطّرد أبو مروان 291 - 426

عقبة بن عامر 56
ابن عقيل احلنبيل 44 - 72 - 84 - 

433 - 428 - 191
عقيلة 293 - 303

العكربي 44
عكرمة 118 - 320 - 390

عيّل بن بحر 148
عيّل بن بذيمة 364

عيّل بن حجر 128 - 233
عيل بن احلسن بن خلف 181

عيّل بن أيب طالب -85 -127 
 220- 217- 164- 134- 132-
 353- 336- 333- 330- 244-

441 - 404
أبو عيّل الّثقفي 99 - 199 - 283

عيّل بن أيب عيّل املعدل 181
عيّل الكردي 383

عيّل بن املديني 231 - 245 - 390
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

عيّل بن يزيد -126 -229 -230 
231

عيل بن يزيد الّصدائي 132 - 234
عيّل بن يقطني 459

عمران بن حصني 128
عمر بن اخلّطاب 45 - 56 - 61 - 

 - 137 - 133 - 126 - 97 - 70
 158 - 157 - 156 - 153 - 151

288 - 170 - 161 - 159 -
عمر بن أيب بكر الوصيل 304

عمر بن داود الوادي 453
عمر بن أيب ربيعة 175 - 296 - 

449 - 298
عمر بن أيب زائدة 176

عمر بن شّبة 71 - 447
عمر بن عبد العزيز97 - 161 - 

291 - 179
عمر بن يزيد املدائنّي 118

عمرو 185 - 186 - 450 - 451
عمرو بن بانة  460
عمرو بن ثابت 71

عمرو بن داود اللوازي 451
عمرو بن رافع 153
عمرو بن الرّشيد 63

عمرو بن شعيب 64 - 65 - 151 
152 -

عمرو بن العاص 97 - 135 - 164 
 - 279 - 261 - 170 - 169 -

351 - 348

عمرو بن عبيد 178
أبو عمرو )بن العالء( 356

عمرو بن قّرة 120
عمرو بن أيب الكنّات 454

عنبسة 156
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق احلافظ 

333
عوف )بن أيب مجيلة( 150 - 151

عياض القايض أبو الفضل 44 - 45-
421 - 420 - 188 - 94 - 93

عيسى األمري 185 - 186
عيسى بن عبد احلميد 17

عيسى بن ميمون -318 319
عيسى بن يونس 150--151 319

- الغني -
الغافقي املالكي اليسع بن عيسى 

404 - 225 - 138
ابن غريب 198

الغريض 177 - 178 - 296 - 
450 - 449 - 448 - 443

الغزايل أمحد 377
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

الغزايل أبو حامد 46 - 66 - 75 - 
 113 - 111 - 110 - 108 - 99

 206 - 191 - 190 - 188 -
 - 225 - 224 - 215 - 209 -

 278 - 275 - 261 - 256 - 232
 284 - 283 - 280 - 279 -

 316- - 315 - 314 - 286 -
 352- 340- 337- 332- 328-

 - 371 370- 367- 358- 357-
 397 - 395 - 392 - 376 - 373

437 - 414 - 406 8- 39 -
الغّساين أبو مسهر 230

- الفاء -
فارس بن عيسى الّصويف 200

فاطمَة بنت السياسية 384
الفاكهي 96 - 175 - 178 - 287 

349 - 333 - 320 -
الفحسواين أبو احلسن 255

فخر الّدين ابن تيمية 47 - 94
فخر الّدين ابن بنت أيب سعد 383

الفرج بن فضالة 127 - 231 - 242
فرعة 293 - 303

الفرغاين أبو العّباس 191
فرقد الّسبخي 131 - 233 - 234

الفزاري 101 - 154 - 1660 
 383 328- -208 - 203 - 171

418 -
فضالة بن عبيد 50

الفاّلس عمرو بن عيّل 390

فند 296 - 301
الفوراين أبو القاسم الّشافعي 46 - 

 373 - 349 - 284 - 112 - 98
419 - 397 - 394 -

ابن فورك 114

- القاف -
ابن القاسم 368 - 408 - 420

القاسم بن أصبغ 123
القاسم بن سالم 43 - 44

القاسم بن عبد الّرمحن 119 - 126 
230 - 229 - 223 -

القاسم بن حمّمد 318 - 319
أبو القاسم بن بنت منيع 198

ابن القاّص 393 - 433
قايض خان 78 - 79 - 421

قتيبة بن سعيد 80 - 126
ابن قتيبة عبيد اهلل بن مسلم 92 - 96 

 - 158 - 154 - 150 - 102 -
 178 - 169 - 164 - 162 - 160

 - 184 - 182 - 180 - 179 -
 261 - 220 - 212 - 203 - 185

320 - 308 - 272 -
ابن قدامة شمس الّدين 47 - 312 - 

373 - 314
ابن قدامة موفق الّدين 47 - 154 - 

381 - 179
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

القرطبي أبو العّباس 44 - 47 - 58 
 - 94-91 - 90 - 89 - 59 -

 139 - 126 - 112 - 110 - 109
 - 243 - 240 - 221 - 200 -

 265 - 260 - 253 - 252 - 250
 - 315 - 280-278 - 273 -

405 - 404 - 367-316
القريش الّشيخ 256

القرطبي أبو عبد اهلل 67-45 - 68 
 - 201 - 189 - 154 - 78 -

257 - 229 - 215 - 202
قرظة بن كعب 97 - 150-149 - 

322 - 167
القزاز أبو منصور 193

القّس)عبد الرمحن بن عبد اهلل( 447
ابن القسطالين تاج الدين 256

القشريي 122 - 205 - 206 - 
401 - 399 - 226 - 207

القشريي عبد الكريم بن هوازن
188 - 98

القشريي أبو القاسم -204 399
القطيعي أبو بكر بن مالك

193 - 192
القّفال 14 - 77 - 85 - 188 

 - 379 - 375 - 449 - 283 -
408 - 397

القفطي هباء الّدين 383
ابن القاّمح شمس الّدين

385 - 382 - 255
القواريري 390

قيس بن اخلطيم 167

قيس بن سعد بن عبادة 351

- الكاف -
الكازروين الّشيخ حمّمد 256

الكاساين )صاحب البدائع( 102
ابن كّج القايض يوسف بن أمحد

69 - 68
الكردي عيّل 383

كعُب ْبُن زهري -73 74
كعب بن مالك 61

الكلبي حمّمد بن هشام بن الّسائب 254
الكلبي هشام بن حمّمد بن الّسائب 

347 - 340 - 291 - 91
الكندي 45

كيسان موىل معاوية 226 - 241 - 
246

- الّلام -
اللؤلؤي 335

ابن أيب لبيد184 
لبيد بن ربيعة العامري 345

الّلخمي 78 - 420 
لذة العيش 293 - 303

ملك بن آدم 347
أبو الّليث احلنفي 314 - 316

الليث بن سعد 355
ليث بن أيب سليم 224 - 237

ليىل 174 - 205 - 208 
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

ليىل ابنة اجلودّي 70
ابن أيب ليىل حمّمد بن عبد الّرمحن 

225 121-
- امليم -

املأمون 456 - 458 - 461
ابن املاجشون عبد العزيز

348 - 308 - 156
املاجشون يوسف بن يعقوب 156

ابن ماجه 50 - 138 - 146 - 147 
 - 245 - 153 - 151 - 150 -

389 - 319
املازري 94 - 105 - 351 - 375 

437 -
مالك بن أنس اإلمام 43 - 44 - 59 

 - 105 - 98 - 93 - 86 - 67 -
 181 - 155 - 152 - 141 - 106

 - 189 - 187 - 184 - 182 -
 269 - 253 - 252 - 235 - 193

 - 349 - 318 - 281 - 273 -
 392 - 382 - 379 - 375 - 350
 420 - 417 - 409-408  407 -

458 - 428 -
مالك بن أيب الّسمح

453 - 450 - 449
مالك املغنّي -296 300

أبو مالك األشعري -123 227
مالك بن حمّمد بن املنكدر 133

املاوردي أبو احلسن 58-43 - 72 - 
 108 - 104 - 99 - 93 - 85 - 73

 194 - 164 - 158 - 154 - 110 -
 309 - 286 - 283 - 220 - 195 -
 350 - 338 - 329 - 326 - 315 -
 375 - 371 - 367 - 361 - 360 -
 415 - 414 - 400 - 394 - 392 -
 429 - 427 - 426 - 421 - 419 -

435 - 434 - 431 -
املرّبد أبو العّباس 159 - 165 - 

307 - 220-195 - 170 - 168
املتويل 337 - 382 - 413 - 414 

418 -
جماهد ) بن جرب( 217-117 - 218

ابن جماهد أبو بكر 198
ابن جماهد أبو عبد اهلل 184 - 196 - 

198 - 197
جميّل )بن مجيع(-99 -104 -375 

414
املحاميل أبو احلسن 312

ابن حمرز 295 - 299 - 450
حمرز بن جعفر 168

حمّمد 48 - 454
حمّمد بن إبراهيم 178

حمّمد بن أمحد الاشمّي أبو عيّل
198 - 197 - 196

حمّمد بن إسحاق 162 - 333 - 
365 - 364 - 359

حمّمد بن إسحاق بن إبراهيم الّصفار 
181

حمّمد بن إسحاق بن أّيوب 99 - 251
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اإلمتاع بأحكام الّسماع

حمّمد بن األشعث القريّش 460
حمّمد بن بّشار

390 - 364 - 162 - 161
حمّمد بن برش 336

حمّمد بن جرير 178-156
حمّمد بن جعفر اخلرائطي 172

حمّمد بن احلارث 461
حمّمد بن حاطب اجلمحّي 153

حمّمد بن احلسن الّشيباين
413 - 185 - 79

حمّمد بن حسني اجلمحّي 349
حمّمد بن احلسني الّصويّف 191
حمّمد بن احلكم بن عبد اهلل 45

حمّمد بن محزة بن نصري أبو جعفر 
461

حمّمد بن محيد 172
حمّمد بن احلنفّية 117 - 218

حمّمد بن حيدرة 245
حمّمد بن خالد 160 - 161

حمّمد بن خالد احِلْمصِّ 158
حمّمد بن خلف 171
حمّمد الّدرستي 155

حمّمد الّرف 459
حمّمد بن سعد 275
حمّمد بن سالم 74

حمّمد بن ساّلم اجلَُمِحّي 75

حمّمد بن سلمة 173
حمّمد بن سليامن 74

حمّمد بن سهل بن الَعْدل 333
حمّمد بن الضّحاك احلزامي

170 - 70
حمّمد بن عائشة

449 - 299 - 296 - 72
حمّمد بن العباس بن بالل 201

حمّمد بن عبد الّرمحن الّذهبي 175
حمّمد بن عبد اهلل 162

حمّمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
152 - 151 - 64

حمّمد بن عبد اهلل بن عبد احلكم 
املرصي 93

حمّمد بن عبد اهلل بن نوفل 161
حمّمد بن عبد الواحد بن جعفر 74

حمّمد بن عبد الوّهاب 149
حمّمد بن عيّل

334 - 218 - 180 - 98
حمّمد بن أيب عيّل احلافظ المدايّن 

202
حمّمد بن عمر 157

حمّمد بن عمر الوراق 156
حمّمد بن عمرو موىل متيم 459

حمّمد بن الفرات 336
حمّمد بن الفضل 156

حمّمد بن فليح 73
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حمّمد بن القاسم موىل كنانة 452
حمّمد بن كعب القرظي 204

حمّمد بن حمّمد بن عيّل 127
حمّمد بن املظّفر الّشامي 96

حمّمد بن املهاجر 226 - 246
حمّمد بن نارص احلافظ 201 - 202

حمّمد بن حييى اإلمام 255
حمّمد بن يزيد 128 - 233

حمّمد بن يعقوب أبو العّباس 158
حمّمد بن يوسف القايض 83

حمّمد بن يونس الكديمي 122 - 226
خمارق بن حييى -455 456

املّراكيش عبد الواحد بن عيّل 186
أبو مروان القايض 308 - 432

املروزي 95
املروزي أبو إسحاق 438

املروزّي أبو زيد 408
املزين 92 - 201 - 309 - 427

املّزي 70 - 182
املستلم بن سعيد 128 - 233

مسّدد بن مسهد 146 - 151 - 152
مسعر بن كدام 81

أبو مسعود األنصاري 97 - 149 - 
160 - 150

مسلم )اإلمام( 66-63-61-52-
 152-150 - 145 - 96-94

 232-196-162-161-153 -
 - 250 - 249-247-245 -

 390-388 - 354 318- 274-
404-403-392 - 391 -

مسلمة بن عيّل اخلشني الّدمشقي 
223-119

املسندي أبو نرص فتح بن عبد اهلل 99
مصعب بن عبد اهلل 306

مطر بن سامل 335 - 336
مطعم بن املقدام 329 - 335

معاوية بن أيب سفيان 97 - 122 
 - 169 - 165 - 164 - 135 -

 348- 279- 266- 261- 226-
443 - 432

معاوية بن صالح 231
أبو معاوية الرّضير 458

معبد 296 - 299
معبد بن وهب 446
معبد بن جبارة 308
معبد اليقطيني 459
معمر 160 - 161
معمر بن املثنى 75

املغرية بن شعبة 97 - 171
املفّضل بن سلمة 184 - 341

مكحول 120 - 235
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ابن أيب مليكة 53-49 - 56 - 286 
 287 -

ممشاد الّدينوري 206
املقديس أبو اخلري ابن سالمة 99 - 

377
املقديس أبو حمّمد عبد اهلل بن أمحد 

201
مّكي 149

مّكّي بن إبراهيم الّسخيس
149 - 148

املّكي أبو طالب 114 - 154 - 166 
308 - 204 - 198 - 171 -

املنذري زكّي الّدين عبد العظيم 365 
373 - 372 -

املنفلوطي علم الدين 257
ابن املنري نارص الّدين أمحد

380 - 258
موسى عليه الّسالم -331 400

أبو موسى 390
ابن أيب موسى 428 - 429

موسى بن إسامعيل 364
أبو موسى األشعري 56-49

موسى بن عقبة 73
موسى بن ُعيَل بن رباح 56

موسى بن املغرية اجلمحي 349
موسى الادي 452

املهلب )شارح البخاري(
312 - 240

املوصيل إبراهيم 451 - 455 - 
 461 - 457 - 456

املوصيل إسحاق بن إبراهيم 441
امليهني حمّمد بن أيب بكر 255

- الّنون -
النّابغة )الذبياين( 76
نافع )موىل ابن عمر(

332 - 330 - 329 - 152
نافع اخلري 296 - 299

نافع بن طنبورة 296 - 300
نبيلة 293 - 303

ابن النجار 202
النّخعي 96-44 - 418.

النّسائي 135 - 145 - 148 - 150 
 235- - 234 - 230 - 153 -

 335 319- 275- 261- 245-
425 - 390 - 388 - 336 -

نرص بن عيّل اجلَْهَضمّي 319
نصري بن أّيوب 79

النرّض بن احلارث 220
النرّض بن شميل 53 - 356

ابن النّعامن أبو عبد اهلل 112 - 380
النّعامن بن بشري 96 - 167 - 168 

 - 320 - 266 - 262 - 252 -
432

أبو نعيم 71
أبو نعيم األصبهاين 123 - 163 - 

226
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أبو نعيم احللبي 235-133
النّعيامن 68

النّمريي حمّمد بن عبد اهلل 172
أبو نواس 73

نومة الضحى 295 - 301
النّووي 46 - 52 - 65 - 96 

 - 392 - 327 - 282 - 224 -
422 - 413 - 407 - 404

- الهاء -
هارون بن إسحاق 149
هارون بن عبد اهلل 148

هاشم بن سليامن 457
هبة اهلل 296 - 301

الذلّيان 296 - 300
الروي 52 - 89 - 91

الروي أبو ذّر 149
أبو هريرة 49 - 52 - 53 - 66 - 
 128 - 119 - 118 - 76 - 75

 .336-243 - 222 - 131
ابن أيب هريرة الّشافعّي أبو عيّل 92 

 430 - 427 - 426-154 - 106
434 -

هزارة )املغنية( 200
هشام بن حّسان 353

هشام بن عبد امللك 446
هشام بن عروة 60 - 70 - 156 - 

335 - 160

هشام بن عاّمر -123 -150 -151 
229 228- 227- 157-

هشيم 153
هالل بن يساف 128

أبو الندّي 341

- الواو -
الواثق 456 - 459

وجه القرعة 461
وكيع بن اجلراح

242 - 231 - 171 - 51
الوليد بن َعَبَدة 364 - 365

الوليد بن عبد امللك444 - 453
الوليد بن مسلم 52 - 329
الوليد بن يزيد بن عبد امللك

453 -446- 447
- الياء -

حييى 157
حييى بن احلارث الّذماري 119

حييى بن سعيد األنصاري 74 - 127 
354 - 232 - 231 -

حييى بن )سعيد القطان( 390
حييى بن صالح 333

حييى بن عبد الوّهاب بن منده 202 
حييى بن العالء 120 - 224

حييى بن أيب كثري 130
حييى بن مزين املالكي 317 - 368 

369 -
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أبو حييى ابن أيب مّسة 287
حييى بن معني 156 - 223 - 224 

 - 233 - 231 - 230 - 226 -
336 - 319 - 245 - 234

حييى بن مرزوق املّكي 456
يزيد بن أيب حبيب 364

يزيد حوراء 457
يزيد بن خصيفة 133 - 148 - 149

يزيد بن أيب زياد 237
يزيد بن عبد امللك 120 - 306

يزيد بن عبد امللك بن املغرية النّوفيّل 
235 - 133

يزيد بن معاوية 167 - 169 - 170
يزيد بن هارون 146 - 318 - 320

يعقوب بن شيبة 390
أبو يعىل البندنيجي 46

أبو يعىل اخللييل 156

أبو يعىل املوصيل احلنبيل
191 - 62 - 44

أبو اليامن 66
َيُموُت بن املزرع 172

يوسف عليه السالم 195
أبو يوسف

413 - 187-185 - 79
أبو يوسف بن عمر 45

يوسف بن عمر القّواس 192 - 193
يونس 156 - 261 - 294 - 296

يونس الّتميمي 294
يونس بن عبد األعىل

309 - 201 - 190 - 155
يونس الكاتب 450 - 452

ابن يونس )حمّمد بن عبد اهلل( 428
يونس بن يزيد 161
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الفقه، حتقيق  املسودة يف أصول  السالم وعبد احلليم وأمحد بن عبد احلليم،  تيمية عبد  آل   *
حمّمد حميى الّدين عبد احلميد، ط/ املدين، القاهرة، ]دت[.

األبشيهي شهاب الّدين حمّمد بن أمحد أبو الفتح، املستطرف يف كل فن مستطرف، حتقيق   *
مفيد  حمّمد  قميحة، ط1، عامل الكتب، بريوت، 1419ه.

* أمحد )اإلمام( بن حمّمد بن حنبل أبو عبد الل الشيباين، العلل ومعرفة الرجال )رواية ابنه عبد 
اهلل(، حتقيق ويّص اهلل بن  حمّمد  عّباس، ط2، دار اخلاين, الرياض، 1422 هـ / 2012 م.

هـ   1421 بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط1،  وآخرين،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق  املسند،   -
/2001م.

* األحوص األنصاري عبد الل بن حمّمد بن عاصم، الّديوان، مجع وحتقيق عادل سليامن مجال، 
ط2، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1411هـ/1990م.

* األدفوي، البدر الّسافر عن أنس املسافر، حتقيق قاسم الّسامرائي وطارق طاطمي، ط1، دار 
األمان للنرّش والّتوزيع، الرباط، 1436هـ/ 2015م.

-الّطالع الّسعيد اجلامع أسامء نجباء الّصعيد، حتقيق سعد حمّمد حسن، الّدار املرصّية للتأليف 
والرّتمجة، 1966 م.

* اإلسنوي عبد الّرحيم بن احلسن بن عيل الّشافعّي، أبو حمّمد، مجال الدين، طبقات الّشافعية، 
حتقيق كامل يوسف احلوت، ط1، دار الكتب العلمية، 1407هـ/1987م.

* ابن أب اإلصبغ عبد العظيم بن الواحد العدواين الرصي، حترير الّتحبري يف صناعة الّشعر 
مرص،  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  جلنة  رشف،  حمّمد   حفني  حتقيق  القرآن،  إعجاز  وبيان  والنّثر 

1963م.

* األصفهاين عيل بن احلسني أبو الفرج، األغاين، حتقيق سمري جابر، ط2، دار الفكر، بريوت، 
]دت[ .

اآلداب  الديوان، رشح وتعليق م. حمّمد حسني، مكتبة  بن قيس،  ميمون  الكبري  األعشى   *
باجلامميز، القاهرة، ]دت[.

الّديوان، ضبطه وصّححه مصطفى  امرؤ القيس، حندج بن حجر بن احلارث بن عمرو،   *
عبد الّشايف، ط5، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1425هـ/ 2004م.

* األوزجندي حسن بن منصور الفرغاين احلنفي فخر الّدين، فتاوى قايض خان، بعناية سامل 
مصطفى البدري، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 2009 م.

فهرس املصادر واملراجع
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* البابريت حمّمد  بن حمّمد بن حممود، أكمل الّدين أبو عبد اهلل الّرومي، العناية رشح الداية، 
]دط[، دار الفكر،]دت[.

* البخاري )اإلمام(، حمّمد بن إسامعيل أبو عبد الل البخاري، اجلامع املسند الّصحيح املخترص 
من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأّيامه، حتقيق حمّمد زهري النّارص، ط1، دار طوق 

النجاة، ]دت[.

بدران عبد القادر بن أمحد بن مصطفى، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق   *
حمّمد أمني ضناوي، ط1، دار الكتب العلمّية، 1417هـ/ 1996م.

* ابن بّطال عيل بن خلف بن عبد اللك أبو احلسن، رشح صحيح البخارى، حتقيق أبو متيم 
يارس بن إبراهيم، ط2، مكتبة الرشد، الرياض، 1423هـ/ 2003 م.

وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني  هدّية  البغدادي،  الباباين  أمني  حمّمد  بن  إسامعيل  البغدادي   *
املصنّفني، دار إحياء الرتاث العريب بريوت، ]دت[.

* البغوي احلسني بن مسعود أبو حمّمد، البغوي، الّتهذيب يف فقه اإلمام الّشافعي، حتقيق عادل 
أمحد عبد املوجود وعيل  حمّمد  معوض، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1418هـ/1997م.

اإلسالمي،  املكتب  ط2،  الشاويش،  زهري  وحمّمد  األرنؤوط  شعيب  حتقيق  الّسنة،  رشح   -
بريوت، 1403هـ / 1983م.

* بوذينة حمّمد، اآلالت املوسيقّية ، ط1، منشورات حمّمد بوذينة، احلاّممات، تونس، 1999م.

* البوصريّي أمحد بن أب بكر أبو العّباس شهاب الّدين الكناين الّشافعي, مصباح الّزجاجة يف 
زوائد ابن ماجه، حتقيق  حمّمد  املنتقى الكشناوي ط2، دار العربية، بريوت، 1403 هـ.

* البيهقي أمحد بن احلسني اخلراساين أبو بكر، السنن الكربى، حتقيق حمّمد عبد القادر عطا، ط 
3، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1424هـ/2003م .

الغرب  دار  معروف،  عّواد  بّشار  حتقيق  الّسنن،  َسْورة،  بن  عيسى  بن  حمّمد  الرّتمذّي   *
اإلسالمي، بريوت، 1998م.

)ت  الدين  مجال  املحاسن،  أبو  احلنفي،  الظاهري  الل  عبد  ابن  يوسف  بردي  تغري  ابن   *
874هـ(، النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، 

مرص، ]دت[.

املذاكرة،  الّتنوخّي، نشوار املحارضة وأخبار  أبو عيّل الحّسن بن عيّل  الّتنوخّي )القايض(   *
حتقيق عّبود الشاجلي، ط 2، دار صادر، بريوت، 1995م.

* ابن تيمية عبد السالم بن عبد الل بن اخلرض أبو الربكات، جمد الّدين احلراين، املحّرر يف الفقه 
عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ط 2، مكتبة املعارف، الرياض، 1404 ه/ 1984 م.
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* ابن َتْيِميَّة  حمّمد  بن اخلرض ابن تيمية احلراين احلنبيل، أبو عبد الل، فخر الّدين، بلغة الّساغب 
وبغية الّراغب، حتقيق بكر عبد اهلل أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ]دت[.

* ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم تقي الّدين أبو العباس احلراين، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد 
املنّورة،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  ط3،  قاسم،  بن  حمّمد   بن   الرمحن 

1416هـ /1995 م.

* الّثعالبي عبد اللك بن حمّمد أبو منصور، َمن غاب عنه املطرب، املطبعة األدبية، بريوت، 
1309هـ.

للطباعة  الفكر  دار  ط1،  إبليس،  تلبيس  الّدين،  مجال  عيل  بن  الرمحن  عبد  اجلوزي  ابن   *
والنرش، بريوت، 1421ه/2001 م.

بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  ط1،  الَعلمّي،  الّسبع  الّلطيف  عبد  خالد  حتقيق  الوى،  ذّم   -
1418هـ/ 1998م.

- الّضعفاء واملرتوكون، حتقيق عبد اهلل القايض، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1406هـ.

- العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، حتقيق إرشاد احلق األثري، ط2، إدارة العلوم األثرية، 
فيصل آباد، باكستان، 1401هـ/1981م.

- املوضوعات، حتقيق عبد الرمحن حمّمد عثامن، ط1، املكتبة الّسلفية، املدينة املنورة، 1386 
هـ / 1966م.

* اجلويني عبد اللك بن عبد الل، أبو العايل، ركن الّدين، إمام احلرمني، هناية املطلب يف دراية 
املذهب، حتقيق عبد العظيم حممود الّديب، ط1، دار املنهاج، 1428هـ/ 2007م .

- كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدّلة يف أصول االعتقاد، حتقيق حمّمد يوسف موسى وعيل عبد 
املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلانجي، مرص، 1369هـ/1950م .

آباد،  الرازي عبد الرمحن بن حمّمد أبو حمّمد، اجلرح والّتعديل، ط1، حيدر  ابن أب حاتم   *
الند، 1373ه / 1953م.

* حاجي خليفة مصطفى بن عبد الل كاتب جلبي القسطنطيني، كشف الّظنون عن أسامي 
الكتب والفنون، مكتبة املثنى، بغداد،1941م.

صبحي  الّسيد  حتقيق  األجوبة،  هتذيب  احلنبيّل،  الل  عبد  أبو  حامد  بن  احلسن  حامد  ابن   *
الّسامرائي، ط1، عامل الكتب ومكتبة هنضة مرص، بريوت،1408هـ/1988م.

عىل  املستدرك  البيع،  بابن  العروف  الل  عبد  أبو  النيسابوري  الل  عبد  بن  حمّمد  احلاكم   *
هـ/   1411 بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق  الّصحيحني، 

1990م.
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*  ابن حّبان حمّمد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان برتتيب ابن 
بلبان، حتقيق  شعيب األرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت،1414 هـ / 1993م.

- كتاب املجروحني من املحّدثني والضعفاء واملرتوكني، حتقيق حممود إبراهيم زايد، ط1، دار 
الوعي، حلب، 1396هـ.

* ابن حجر أبو الفضل أمحد بن عيل العسقالين، اإلصابة يف متييز الّصحابة، حتقيق  عيل  حمّمد  
البجاوي، ط1، دار اجليل، بريوت، 1412هـ.

- هتذيب الّتهذيب، ط1، مطبعة دائرة املعارف النظامية، الند، 1326هـ.

- الّدرر الكامنة يف أعيان املائة الّثامنة، بعناية حمّمد عبد املعيد خان، ط 2، جملس دائرة املعارف 
العثامنية، حيدر آباد - الند، 1392 ه/ 1972م.

- فتح الباري برشح صحيح البخاري، ط1، مكتبة الّصفا، القاهرة، 1424ه/2003 م.

- لسان امليزان، ط3، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1406 هـ/ 1986م.

- املطالب العالية بزوائد املسانيد الّثامنية، حتقيق جمموعة من الباحثني، ط1، دار العاصمة، دار 
الغيث للنرش والّتوزيع، 1419هـ/ 1998م.

* ابن حجر اليتمي أمحد بن  حمّمد  الّسعدي اليتمي، شهاب الّدين أبو العّباس، الّزواجر عن 
اقرتاف الكبائر، ط1، دار الفكر، 1407هـ / 1987م.

* ابن حزم عيل بن أمحد بن سعيد أبو حمّمد األندليس الّظاهري، اإلحكام يف أصول األحكام، 
ط1، دار احلديث، القاهرة، 1404هـ .

ط1،  عّباس،  إحسان  حتقيق  األندليس،  حزم  ابن  رسائل  ضمن  العلوم،  مراتب  رسالة   -
املؤّسسة العربّية للّدراسات والنرّش، بريوت، 1983م .

- رسالة يف الغناء وامللهى، ضمن رسائل ابن حزم، حتقيق إحسان عّباس.

- املحىّل باآلثار، ط/ دار الفكر، بريوت، ]دت[.

العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  مهنا،  عيّل  أ  عبد  حتقيق  الّديوان،  األنصاري،  ثابت  بن  حّسان   *
بريوت، 1414هـ/1994م.

- الّديوان، حتقيق وليد عرفات، دار صادر، بريوت، 2006م. 

* احلطيئة جرول بن أوس بن مالك العبيّس، الديوان )رواية ابن الّسكيت ورشحه(، دراسة 
وتبويب مفيد حمّمد قميحة، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1413هـ/ 1993م .

والنرّش،  للّطباعة  القومّية  الّدار  امليمني،  العزيز  الّديوان، حتقيق عبد  الاليل،  ثور  بن  محيد   *
القاهرة، 1384هـ/1965م.
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حمّمد   حلمي   حتقيق  اإليامن،  يف شعب  املنهاج  الل،  عبد  أبو  احلسن  بن  احلسني  احلليمي،   *
فوده، ط1، دار الفكر،،1399ه/ 1979م.

* ابن محدون حمّمد بن احلسن أبو العايل باء الّدين البغدادي، الّتذكرة احلمدونّية، ط1، دار 
صادر، بريوت، 1417هـ .

حتقيق  واملالهي،  الّلهو  كتاب  من  املختار  القاسم،  أبو  أمحد  بن  الل  عبيد  خرداذبه  ابن   *
أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، ط2، املطبعة الكاثوليكّية، بريوت، 1969م.

* اخلّطاب محد بن حمّمد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي أبو سليامن، معامل الّسنن، ط1، املطبعة 
العلمّية، حلب، 1351هـ / 1932م.

املكرمة،  مكة  القرى،  أّم  جامعة  الغرباوي،  إبراهيم  الكريم  عبد  حتقيق  احلديث،  غريب   -
1402ه.

* اخلطيب البغدادي أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر، تاريخ بغداد، ط 1، دار الكتب العلمّية، 
بريوت، 1417ه.

معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  الّدين،  شمس  الّشافعي  أمحد  بن  حمّمد  الرشبيني  اخلطيب   *
ألفاظ املنهاج، ط1، دار الكتب العلمّية، 1415هـ/1994م. 

أبناء  وأنباء  الّدين، وفيات األعيان  العّباس شمس  أبو  اإلربيل  بن حمّمد  ابن خلكان أمحد   *
الّزمان، حتقيق إحسان عّباس، ط1، دار صادر، 1971م .

* اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي البرصي أبو عبد الرمحن، كتاب العني حتقيق مهدي 
املخزومي وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الالل، بريوت، ]دت[.

أبو يعىل، اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث،  القزويني  اخللييل اخلليل بن عبد الل بن أمحد   *
حتقيق حمّمد  سعيد عمر إدريس، ط1، مكتبة الرشد ، الرياض، 1409 هـ .

عبد  أيب  تلميذه  رواية  الّديوان،  الل،  عبد  أبو  الّتغلبي،  عيل  بن  حمّمد  بن  أمحد  اخلّياط  ابن   *
اهلل حمّمد بن نرص القيساين، حتقيق خليل مردم بك، مطبوعات املجمع العلمي العريب بدمشق، 

1377هـ/ 1958م.

النّفائس،  دار  ط1،  وعلومه،  احلديث  مصطلحات  معجم  الّليث،  أبو  حمّمد  آبادي  اخلري   *
عامن، األردن، 1429ه/ 2009م.

د  ِجْستاين، الّسنن، حتقيق شَعيب األرنؤوط وحمَمَّ * أبو داود سليامن بن األشعث األزدي السِّ
كاِمل قره بليل، ط1، دار الرسالة العاملية، دمشق- بريوت، 1430 هـ / 2009 م.

ابن الدّراج حمّمد بن عمر بن حمّمد السبتي أبو عبد الل، اإلمتاع واالنتفاع يف مسألة سامع   *
الّسامع، حتقيق حمّمد ابن شقرون، ط1، دار األندلس، الّرباط، 1982م.
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ِمريي حمّمد بن موسى أبو البقاء كامل الّدين، الّشافعي، النجم الوهاج يف رشح املنهاج،  * الدَّ
ط1، دار املنهاج ، جّدة، 1425هـ / 2004م.

* الّذهبي حمّمد بن أمحد شمس الّدين أبو عبد الل، تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، 
حتقيق بشار عّواد معروف، ط1، دار الغرب اإلسالمي، 2003 م.

- تذكرة احلّفاظ، دار إحياء الرّتاث العريب، بريوت، ]دت[.

- سري أعالم النّبالء، حتقيق مجاعي بإرشاف الّشيخ شعيب األرناؤوط، ط3، مؤسسة الّرسالة، 
بريوت، 1405ه/1985م.

بريوت،  والنرّش،  للّطباعة  املعرفة  دار  ط1،  البجاوي،  حمّمد  عيل  حتقيق  االعتدال،  ميزان   -
1382هــ/ 1963م.

* ذو الّرّمة غيالن بن عقبة العدوي أبو احلارث، ديوان ذي الّرّمة، تقديم ورشح أمحد حسن 
بسج، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1415ه /1995م. 

عّزة  حتقيق  ورشحه،  األصمعي  قريب  بن  امللك  عبد  رواية   ، الّديوان  العّجاج،  بن  رؤبة   *
حسن، دار الرّشق العريب، حلب، 1416هـ/1995م.

اِزي حمّمد بن عمر بن احلسن الّتيمي البكري، أبو عبد الل، فخر الّدين، املحصول يف علم  * الرَّ
األصول، حتقيق طه جابر فياض العلواين، ط3، مؤسسة الرسالة، 1418هـ /1997م.

الوفيات، حتقيق صالح مهدي  الّدين،  السالمي تقي  ابن رافع حمّمد بن هجرس بن رافع   *
عّباس وبشار عواد معروف، ط1، مؤسسة الّرسالة، بريوت، 1402هـ .

* الرافعي عبد الكريم بن حمّمد أبو القاسم القزويني، العزيز رشح الوجيز) الرشح الكبري(، 
حتقيق عيل حمّمد  عوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1417هـ/ 

1997م.

* ابن أب ربيعة عمر بن عبد الل الخزومي القريش، أبو اخلطاب، الّديوان، حتقيق فايز حمّمد، 
ط2، دار الكتاب العريب، بريوت، 1416هـ/ 1996م.

* ابن رشد حمّمد بن أمحد أبو الوليد  القرطبي، املقّدمات املمّهدات، حتقيق حمّمد حّجي، ط1، 
دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1408هـ / 1988م.

الّشعر وآدابه،  ابن رشيق، احلسن بن رشيق القريواين األزدي أبو عيّل، العمدة يف حماسن   *
حتقيق  حمّمد  حميي الّدين عبد احلميد، ط 5، دار اجليل، بريوت، 1401هـ/1981م.

* ابن الّرفعة أمحد بن حمّمد بن عيل األنصاري، أبو العباس، نجم الّدين، كفاية النّبيه يف رشح 
الّتنبيه، حتّقيق جمدي  حمّمد  رسور باسلوم، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 2009م.

* الّرويايّن عبد الواحد بن إسامعيل أبو الحاسن، بحر املذهب )يف فروع املذهب الّشافعي(، 
حتقيق طارق فتحي الّسيد، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 2009 م.
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بيدي حمّمد بن حمّمد احلسيني أبو الفيض اللّقب بمرتىض، احتاف الّسادة املّتقني برشح  * الزَّ
إحياء علوم الّدين، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، 1414هـ/ 1994م.

الوطني  املجلس  ط1،  قطامش،  املجيد  عبد  حتقيق  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج    -
للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 1422هـ/2001م.

* الّزبري بن بكار بن عبد الل القريش األسدي الّكي، األخبار املوفقّيات، حتقيق سامي مكي 
العاين، 2، عامل الكتب، بريوت، 1416هـ/ 1996م.

* الّزركش حمّمد بن عبد الل بن بادر الّشافعي بدر الّدين أبو عبد الله، النّكت عىل مقّدمة 
ابن الّصالح، حتقيق زين العابدين بن حمّمد بال فريج، ط1، أضواء الّسلف، الرياض، 1419هـ/ 

1998م.

للماليني،  العلم  دار   ،15 الّدمشقّي،األعالم، ط  بن حمّمد  بن حممود  الّدين  الّزركيّل خري   *
2002م.

* الّزخمرشّي حممود بن عمرو بن أمحد، جار الل أبو القاسم، الفائق يف غريب احلديث واألثر، 
حتقيق عيل حمّمد البجاوي وحمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار املعرفة، لبنان، ]دت[. 

يادات عىل َما  * ابن أب زيد عبد الل بن عبد الرمحن النفزي القريواين أبو حمّمد، النَّوادر والزِّ
نة من غريها من األُمهاِت، حتقيق حمّمد عبد العزيز الدباغ، ط1، دار الغرب اإلسالمي،  يف املَدوَّ

بريوت، 1999م.

* الّسامري حمّمد بن عبد الل نصري الّدين احلنبيل، املستوعب، حتقيق عبد امللك بن عبد اهلل بن 
دهيش، ط 2، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، 1434هـ/ 2003 م.

الكربى، حتقيق حممود  الّشافعّية  الّدين، طبقات  تقّي  بن  الوهاب  الّدين عبد  تاج  ْبكي  السُّ  *
حمّمد الطناحي وعبد الفتاح حمّمد احللو، ط 2، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، 1413هـ.

- معجم الّشيوخ، حتقيق بشار عّواد معروف وآخرين، ط1، دار الغرب اإلسالمي، 2004م.

* الّسخاوي شمس الّدين حمّمد بن عبد الّرمحن، اإلعالن بالّتوبيخ ملن ذّم التاريخ، دار الكتاب 
العريب، بريوت، 1403هـ/1983م.

السخاوي حمّمد بن عبد الرمحن شمس الّدين أبو اخلري، فتح املغيث برشح ألفية احلديث   *
للعراقي، حتقيق عيل حسني عيل، ط1، مكتبة الّسنة، مرص، 1424هـ/2003م.

الكبري، ]دط[،  الّسري  األئّمة، رشح  بكر، شمس  أبو  بن سهل،  أمحد  بن  الّسخيس حمّمد   *
الرشكة الرّشقّية لإلعالنات، 1971م.

دار  الكربى،  الطبقات  الّزهرّي،  البرصي  الل  عبد  أبو  منيع  بن  سعد  بن  حمّمد  سعد،  ابن   *
صادر، بريوت،]دت[.
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بريوت،  العريب،  اإلنامء  معهد  وآالهتا،  العربّية  املوسيقى  تاريخ  منى،  شعراين  سنجقدار   *
1987م.

أبو ييى، أسنى املطالب يف رشح روض  الّدين  الّسنيكي زكريا بن حمّمد األنصاري زين   *
الطالب، ]دط[، دار الكتاب اإلسالمي، ]دت[ .

* الّسهروردي عمر بن حمّمد شهاب الّدين أبو حفص، عوارف املعارف، حتقيق اإلمام عبد 
احلليم حممود وحممود بن الرّشيف، دار املعارف،

* ابن سيده عيل بن إسامعيل الريس أبو احلسن، املحكم واملحيط األعظم، حتقيق عبد احلميد 
هنداوي، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1421 هـ / 2000 م.

* الّسيوطي عبد الرمحن بن أب بكر جالل الدين، حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، 
حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، عيسى البايب احللبي ، مرص، 1387هـ/1967م.

* الّشافعي حمّمد بن إدريس أبو عبد الل الطلبي القريش، األّم، ]دط[، دار املعرفة، بريوت، 
1410هـ/ 1990م.

- األّم، حتقيق رفعت فوزي عبد املطلب، ط1، دار الوفاء للّطباعة والنرّش، املنصورة، مرص، 
1422هـ/2001م.

- الّديوان، حتقيق إميل بديع يعقوب، ط3، دار الكتاب العريب، 1416هـ/ 1996م.

- املسند، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1400هـ.

* ابن شّبة عمر بن شبة بن عبيدة النمريي البرصي، أبو زيد، تاريخ املدينة، حتقيق فهيم  حمّمد  
شلتوت، ط1، دار الرّتاث، بريوت، 1410ه/ 1990م.

* الّشوكاين حمّمد بن عيل بن حمّمد بن عبد الل اليمني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع، دار املعرفة، بريوت،]دت[.  

* ابن أب شيبة عبد الل بن حمّمد بن أب شيبة الكوف، املصنّف، حتقيق كامل يوسف احلوت، 
ط1، مكتبة الّرشد، الرياض، 1409هـ .

* الّشريازي إبراهيم بن عيّل بن يوسف أبو إسحاق، املهّذب يف فقه اإلمام الّشافعي، ضبط 
وتصحيح الّشيخ زكريا عمريات، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1416هـ/1995م.

- املهذب يف فقة اإلمام الّشافعي، حتقيق حمّمد الّزحييل ط1، دار القلم، دمشق، الّدار الّشامّية، 
بريوت،1417هـ/1996م.

الفردوس  المذاين،  الديلمّي  شجاع  أبو  فناخسو،  بن  شريويه  بن  شهردار  بن  شريويه   *
بمأثور اخلطاب، حتقيق السعيد بن بسيوين زغلول، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1406هـ 

/ 1986م.
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الزاخر  العباب  احلنفي،  القريش  العمري  العدوي  حمّمد  بن  احلسن  الّدين  ريض  الصغايّن   *
واللباب الفاخر، حتقيق  حمّمد  حسن آل ياسني، دار الّرشيد للنرّش، العراق، 1981م.

الّصفدي صالح الدين خليل بن أيبك، أعيان العرص وأعوان النرص، حتقيق عيل أبو زيد   *
1418هـ/  دمشق،  الفكر،  دار  بريوت،  املعارص،  الفكر  دار  ط1،  وآخرين،  عشمة  أبو  ونبيل 

1998م.

بريوت،  الرتاث،  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أمحد  حتقيق  بالوفيات،  الوايف   -
1420هـ/ 2000م.

احلديث،  علوم  أنواع  معرفة  الّدين,  تقي  عمرو،  أبو  الرمحن،  عبد  بن  عثامن  الّصالح  ابن   *
العلمّية،  الكتب  دار  الفحل،  ياسني  وماهر  الميم  الّلطيف  عبد  حتقيق  الصالح(،  ابن  )مقدمة 

بريوت، 1423هـ / 2002م.

* الّطرباين سليامن بن أمحد الّلخمي أبو القاسم، املعجم الكبري، حتقيق محدي بن عبد املجيد 
السلفي، ط 2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ]دت[.

* الّطربي طاهر بن عبد الل بن طاهر الّشافعي أبو الّطيب، الّرد عىل َمن حيّب الّسامع، حتقيق 
جمدي فتحي الّسيد، ط1، دار الّصحابة ، طنطا، 1410هـ/ 1990م.

* الّطربي حمّمد بن جرير بن يزيد اآلميل، أبو جعفر، هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول 
اهلل من األخبار، حتقيق حممود حمّمد شاكر, مطبعة املدين,  القاهرة، ]دت[.

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، ط1، دار هجر، 
1422هـ/ 2001م.

- جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق أمحد حمّمد شاكر، ط1، مؤسسة الرسالة، 1420 هـ 
/ 2000 م.

زكريا  حتقيق  املحزون،  وسلوة  الفنون  حاوي  احلسني،  بن  حمّمد  احلسن  أبو  الّطحان  ابن   *
يوسف، املجمع العريب للموسيقى، وزارة الّثقافة واإلعالم، بغداد، اجلمهورّية العراقّية، 1976م.

زهري  حمّمد  حتقيق  اآلثار،  معاين  رشح  جعفر،  أبو  سالمة  بن  حمّمد  بن  أمحد  الّطحاوي   *
النّجار، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1399 هـ .

بن  أبو بكر، احلوادث والبدع، حتقيق عيل  القريش األندليس  الوليد  بن  الّطرطوشى حمّمد   *
حسن احللبي، ط3، دار ابن اجلوزي، 1419هـ / 1998م.

الّدر املختار، ط2، دار  ابن عابدين حمّمد أمني بن عمر الّدمشقي احلنفي، رّد املحتار عىل   *
الفكر، بريوت، 1412هـ / 1992م.

* العامرّي لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل، الّديوان، بعناية محدو طاّمس، ط1، دار املعرفة، 
بريوت، 1425ه/2004م.
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الّديوان، مجع وحتقيق حمّمد جّبار املعيبد، دار اجلمهورّية  الّتميمي،  العبادي عدّي بن زيد   *
للنرش والّطبع، بغداد، 1385هـ/1965م.

* ابن عبد الرّب يوسف بن عبد الل النّمري القرطبّي أبو عمر، االستيعاب يف معرفة األصحاب، 
حتقيق عيل حمّمد البجاوي، ط1، دار اجليل، بريوت، لبنان، 1412هـ / 1992م .

عبد  وحمّمد  العلوى  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق  واألسانيد،  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  الّتمهيد   -
الكبري البكرى، وزارة األوقاف والّشؤون اإلسالمية، املغرب، 1387ه/ 1967م.

األحكام  اخلراط,  بابن  املعروف  األشبييل،  األندليس  األزدي،  الرمحن  عبد  بن  احلق  عبد   *
الوسطى، حتقيق محدي السلفي وصبحي الّسامرائي، مكتبة الّرشد، 1416ه/1995م.

حمّمد،  أبو  الرصي  الالكي  القريش  أعني  بن  احلكم  عبد  بن  الل  عبد  احلكم،  عبد  ابن   *
القاهرة،  نجيبويه،  مركز  منشورات  ط1،  نجيب،  الكريم  عبد  بن  أمحد  حتقيق  الكبري،  املخترص 

1432هـ/2011م.

الفريد، حتقيق مفيد   العقد  الدين األندليس،  أبو عمر، شهاب  رّبه أمحد بن حمّمد  ابن عبد   *
حمّمد  قميحة، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1404هـ/1983م.

حبيب  حتقيق  املصنّف،  الصنعاين،  اليامين  احلمريي  بكر  أبو  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد   *
الرمحن األعظمي، ط2، املجلس العلمي, الند، 1403هـ.

* ابن عبد الّسالم، عبد العزيز بن عبد الّسالم بن أب القاسم الّسلمي الدمشقّي، عّز الّدين، 
قواعد األحكام يف مصالح األنام، راجعه طه عبد الّرؤوف سعد، ط1، مكتبة الكلّيات األزهرية، 

القاهرة، 1414هـ / 1991م.  

الّدين، مراصد االّطالع عىل  البغدادي، احلنبيل، صفّي  القطيعي  عبد الؤمن بن عبد احلق   *
أسامء األمكنة والبقاع، ط1، دار اجليل، بريوت، 1412هـ .

املعونة عىل  الالكي،  البغدادي  أبو حمّمد  الّثعلبي  )القايض( بن عيل بن نرص  الوهاب  عبد   *
العلمّية، بريوت، 1418ه/  الكتب  دار  إسامعيل، ط1،  املدينة، حتقيق حمّمد حسن  عامل  مذهب 

1998م.

* ابن عدي أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الّرجال، حتقيق عادل أمحد عبد 
املوجود وعيل  حمّمد  معوض، ط1، الكتب العلمّية، بريوت، 1418هـ/ 1997 م.

* ابن العديم عمر بن أمحد بن هبة الل العقييل كامل الّدين، بغية الّطلب يف تاريخ حلب، حتقيق 
سهيل زّكار، دار الفكر، بريوت، ]دت[ .

العراقي عبد الّرحيم بن احلسني أبو الفضل زين الّدين، ذيل ميزان االعتدال، حتقيق عيل   *
حمّمد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1416هـ/ 1995م.
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- املغني عن محل األسفار يف األسفار يف تريج ما يف اإلحياء من األخبار )هبامش إحياء علوم 
الّدين(، ط1، دار ابن حزم، بريوت، 1426 هـ / 2005 م.

القرآن،  أحكام  بكر،  أبو  الالكي  اإلشبييّل  العافرّي  الل  عبد  بن  حمّمد  القايض  العرب  ابن   *
حتقيق حمّمد عبد القادر عطا، ط3، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1424هـ /2003م.

- عارضة األحوذي برشح صحيح الرّتمذي، دار الكتب العلمّية، بريوت لبنان، ]دت[.

ابن عساكر أبو القاسم عيل بن احلسن، تاريخ دمشق، حتقيق عمرو بن غرامة العمروّي،   *
ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1419هـ/ 1998م.

* العسكري احلسن بن عبد الل بن سهل أبو هالل، األوائل، ط1، حتقيق حمّمد الّسّيد الوكيل، 
ط1، دار البشري ، طنطا، 1408هـ/ 1987م.

الرياض،  والنرّش،  للطباعة  العلوم  دار  ط2،  املرصي،  وحمّمد  قّصاب  وليد  وبتحقيق   -
1401هـ/ 1981م.

* ابن عطية عبد احلق بن غالب األندليس املحاريب أبو حمّمد, املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب 
هـ،   1422 بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط1،  حمّمد،  الشايف   عبد  السالم  عبد  حتقيق  العزيز، 

.222/4

* ابن عقيل، عيّل بن عقيل البغدادي الظفري أبو الوفاء، فصول اآلداب ومكارم األخالق 
1422هـ/  الرياض،  الّسلف،  أضواء  مكتبة  ط1،  الّسحيمي،  الّسالم  عبد  حتقيق  املرشوعة، 

2002 م.

القديمة والّشهرية، ط1،  القاهرة ومدهنا وبالدها  باشا مبارك، اخلطط اجلديدة ملرص  عيّل   *
املطبعة األمريّية، بوالڤ- مرص، 1305هـ.

بريوت،  املعرفة،  دار   ،2 ط  املصطاوي،  الرمحن  عبد  بعناية  الّديوان،  طالب،  أب  بن  عيّل   *
1426هـ/ 2005 م.

* ابن العامد احلنبيل عبد احلي بن أمحد أبو الفالح، شذرات الّذهب يف أخبار من ذهب، ط1، 
حتقيق حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1406 هـ/ 1986م.

البيان يف مذهب اإلمام  أبو احلسني،  الّشافعي  اليمني  العمراين ييى بن أب اخلري بن سال   *
الّشافعي، حتقيق قاسم  حمّمد  النوري، ط1، دار املنهاج، جدة، 1421 هـ/ 2000 م.

* عياض )القايض( بن موسى اليحصبي، إكامل املعلم بفوائد مسلم، حتقيق حييى إسامعيل، 
ط1، دار الوفاء، املنصورة، مرص، 1419هـ/ 1998م.

َنِة واُلْخَتَلَطةِ، حتقيق حمّمد  الوثيق وعبد النعيم محيتي،  - التَّنْبيَهاُت اُلْسَتنَْبطُة عىل الُكُتِب اُلَدوَّ
ط1، دار ابن حزم، بريوت، 1432هـ/ 2011م.
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* العيني حممود بن أمحد الغيتابى احلنفى بدر الّدين أبو حمّمد، البناية رشح الداية، ط1، دار 
الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1420هـ / 2000 م.

* الغزايل حمّمد بن حمّمد أبو حامد  الطويس، إحياء علوم الّدين، دار املعرفة، بريوت، ]دت[.

الّسالم،  دار  ط1،  تامر،  حمّمد   وحمّمد   إبراهيم  حممود  أمحد  حتقيق  املذهب،  يف  الوسيط   -
القاهرة، 1417هـ.

سيد  حتقيق  اإلسالم،  ديوان  الرمحن،  عبد  بن  حمّمد  العايل  أبو  الدين  شمس  الغزي  ابن   *
كسوي حسن، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1411هـ/1990م.

حتقيق  الكبري،  املوسيقى  كتاب  الفيلسوف،  نرص  أبو  طرخان  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الفاراب   *
غّطاس عبد امللك خشبة، دار الكتاب العريب للطباعة والنرّش، القاهرة، ]دت[.

* فارمر، هنري جورج، مصادر املوسيقى العربّية، ترمجة حسني نّصار، مكتبة مرص، ]دت[.

* الفاكهي حمّمد بن إسحاق الّكي أبو عبد الل، أخبار مّكة يف قديم الّدهر وحديثه، حتقيق عبد 
امللك عبد اهلل دهيش، ط2، دار خرض، بريوت، 1414ه.

* ف.جالن روبلس )F. Gillen Robles( فهرس املخطوطات العربية باملكتبة الوطنية 
بمدريد، طبعة مطبعة مانويل تيلو مدريد سنة 1889م.

* ابن فرحون إبراهيم بن عيل برهان الّدين اليعمري، الّديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء 
املذهب، حتقيق حمّمد األمحدي أبو النور، دار الرّتاث للطبع والنرش، القاهرة، ]دت[ .

* ابن فضل الل العمري، أمحد بن ييى القريّش العدوّي، مسالك األبصار يف ممالك األمصار، 
ط 1، املجمع الثقايف، أبو ظبي، 1423هـ.

* القاسم بن سالم الروي أبو عبيد، غريب احلديث، حتقيق حمّمد عبد املعيد خان، ط1، دار 
الكتاب العريب، بريوت، 1396هـ .

ط،  الّشافعّية،  طبقات  الدين،  تقي  الّدمشقي،  الشهبي  أمحد  بن  بكر  أبو  شهبة  قايض  ابن   *
حتقيق احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب، بريوت،1407 ه.

الّدينوري، الّشعر والّشعراء، دار احلديث، القاهرة،  ابن قتيبة عبد الل بن مسلم أبو حمّمد   *
1423هـ.

- غريب احلديث، حتقيق عبد اهلل اجلبوري، ط1، ، مطبعة العاين، بغداد، 1397هـ .

- غريب القرآن، حتقيق أمحد صقر، ط / دار الكتب العلمّية، بريوت، 1398هـ/ 1978م.

* ابن قدامة عبد الرمحن بن حمّمد أبو الفرج، شمس الّدين القديس احلنبيل، الرشح الكبري عىل 
متن املقنع، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، ]دط[، ]دت[.
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والّسامع،  الوجد  القناع عن حكم  األنصاري، كشف  العّباس  أبو  بن عمر  أمحد  القرطبي   *
ط1، دار الّصحابة للرتاث، طنطا، مرص، 1412هـ/1992م .

* القرطبّي حمّمد بن أمحد األنصاري شمس الّدين أبو عبد الل، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق 
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط2، دار الكتب املرصية ، القاهرة، 1384هـ / 1964 م.

* القشريّي عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك، الّرسالة القشريّية، حتقيق عبد احلليم حممود 
وحممود بن الرّشيف، دار املعارف، القاهرة، ]دت[.

بريوت،  صادر،  دار  األسد،  الّدين  نارص  حتقيق  الديوان،  األنصاري،  اخلطيم  بن  قيس   *
]دت[.

* ابن الَقْيَساين حمّمد بن طاهر بن عيل القديس الشيبايّن، أبو الفضل، ذخرية احلّفاظ، حتقيق 
عبد الرمحن الفريوائي، ط1، دار السلف، الرياض، 1416هـ/ 1996م.

- صفوة التصّوف، حتقيق غادة املقدم عدرة، ط1، دار املنتخب العريب، بريوت، 1416هـ/ 
1995م.

 / 1424هـ  مرص،   ، القاهرة  األوقاف،  وزارة  املراغي،  الوفا  أبو  حتقيق  السامع،  كتاب   -
2003م.

- معرفة الّتذكرة يف األحاديث املوضوعة، حتقيق عامد الّدين أمحد حيدر، ط1، مؤسسة الكتب 
الثقافية، بريوت، 1406هـ / 1985م.

َوإيضاِح  َداوَد  َأيِب  ُسنَِن  هَتِْذْيُب  رعي،  الزَّ أّيوب  بن  بكر  أب  بن  حمّمد  اجلوزية  قّيم  ابن   *
ُمشِكالتِِه، حتقيق إسامعيل بن غازي مرحبا، ط1، مكتبة املعارف، الرياض، 1428هـ/ 2007م.

* الكاسايّن أبو بكر بن مسعود بن أمحد، عالء الّدين احلنفي، بدائع الّصنائع يف ترتيب الرّشائع، 
ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1406هـ/1986م.

* كثري بن عبد الّرمحن بن األسود اخلزاعي أبو صخر، ديوان كثري عّزة، حتقيق إحسان عّباس، 
ط1، دار الّثقافة، بريوت، 1391هـ/1971م.

* كّحالة عمر بن رضا بن حمّمد راغب بن عبد الغني الّدمشقي، معجم قبائل العرب القديمة 
واحلديثة، ط7، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1414هـ / 1994م.

- معجم املؤلفني، مكتبة املثنى، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ]دت[.

* كشاجم، حممود بن احلسني بن إبراهيم، الّديوان، حتقيق النّبوي عبد الواحد شعالن، ط1، 
مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1417هـ/1997م.

ب، الّديوان، رشح ودراسة مفيد قميحة، ط1،  * كعب بن زهري بن أب سلمى الزين أبو الرضَّ
دار الّشّواف، الرياض، 1410هـ/ 1989م.

������� ������ ������� 01.indd   527 06/03/2019   16:13



528

اإلمتاع بأحكام الّسماع

* الّلخمي عيّل بن حمّمد الربعي أبو احلسن، الّتبرصة، حتقيق أمحد عبد الكريم نجيب، ط1، 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 1432 هـ /2011 م.

* ابن ماجه حمّمد بن يزيد القزويني أبو عبد الل، الّسنن، حتقيق األرنؤوط وآخرين، ط1، دار 
الّرسالة العاملّية، دمشق- بريوت، 1430 هـ / 2009 م.

حتقيق  مسلم،  بفوائد  امُلْعلم  الل،  عبد  أبو  الالكي  التَِّميمي  عمر  بن  عيل  بن  حمّمد  الازري   *
الشيخ حمّمد الّشاذيل النيفر، ط2، الدار التونسية للنرش، 1988م .

* مالك بن أنس أبو عبد الل األصبحي، موطأ اإلمام مالك )رواية حييى الليثي(، حتقيق  حمّمد 
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، مرص، ]دت[.

* الاوردّي أبو احلسن عيل بن حمّمد البرصي البغدادي أبو احلسن، األحكام الّسلطانية، حتقيق 
أمحد مبارك البغدادي، ط1، دار ابن قتيبة، الكويت، 1409ه/ 1989م.

- أدب الّدنيا والّدين، ]دط[، دار مكتبة احلياة، 1986 م.

- احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الّشافعي، حتقيق عيل حمّمد معوض وعادل أمحد عبد 
املوجود، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1419هـ / 1999 م.

* الرّبد حمّمد بن يزيد أبو العباس، الكامل يف الّلغة واألدب، حتقيق حمّمد أبو الفضل إبراهيم، 
ط3، دار الفكر العريب، القاهرة، 1417 هـ / 1997 م.

* جماهد بن جرب الّكي القريش الخزومي أبو احلّجاج، تفسري جماهد، حتقيق حمّمد عبد السالم 
أبو النّيل، ط1، دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مرص، 1410هـ / 1989 م.

* خملوف حمّمد بن حمّمد بن عمر، شجرة النور الزكّية يف طبقات املالكّية، عّلق عليه عبد املجيد 
خيايل، ط1، دار الكتب العلمّية، لبنان، 1424هـ /2003م.

من  الّراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  سليامن  بن  عيل  الرداوي   *
اخلالف، ط2، دار إحياء الرتاث العريب،]دت[,

* الرغيناين حممود بن أمحد ابن مازه البخاري احلنفي، املحيط الربهاين يف الفقه النّعامين، حتقيق 
عبد الكريم سامي اجلندي، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1424هـ /2004 م.

* الزين إسامعيل بن ييى أبو إبراهيم الزين، خمترص املزين )مطبوع ملحقا باألّم للّشافعي(، دار 
املعرفة، بريوت، 1410هـ/ 1990 م.

بّشار عّواد  الكامل، حتقيق  الّدين، هتذيب  أبو احلجاج مجال  الرمحن  بن عبد  الّزي يوسف   *
معروف، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1400ه/1980م.

مسلم بن احلجاج بن مسلم أبو احلسني القشريي النيسابوري، اإللزامات والّتتبع، حتقيق   *
مقبل بن هادي الوادعي، ط2، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1405هـ.
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- اجلامع الصحيح، ]دط[، دار اجليل بريوت ودار األفاق اجلديدة، بريوت، ]دت[. 

- الكنى واألسامء، حتقيق عبد الّرحيم حمّمد أمحد القشقري، ط1، نرش عامدة البحث العلمي 
باجلامعة اإلسالمّية، املدينة املنّورة، 1404هـ/1984م.

* مغلطاي بن قليج البكجري الرصي احلنفي، أبو عبد الل، عالء الدين، إكامل هتذيب الكامل 
للطباعة  احلديثة  الفاروق  ط1،  إبراهيم،  بن  وأسامة  حمّمد  بن  عادل  حتقيق  الرجال،  أسامء  يف 

والنرش، 1422 هـ/2001 م.

* الفّضل بن سْلمة النّحوي الّلغوي أبو طالب، كتاب املالهي وأسامئها, حتقيق غّطاس عبد 
امللك خشبة، اليئة املرصّية العاّمة للكتاب، 1984م.

* القريزّي أمحد بن عيل أبو العباس احلسيني تقي الدين القريزي، الّسلوك ملعرفة دول امللوك، 
حتقيق حمّمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1418هـ/1997م.

* مّكي بن أب طالب مَحّوش القييس القريواين الالكي أبو حمّمد، الداية إىل بلوغ النّهاية يف علم 
الباحثني، كلية  القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه, ط1، حتقيق جمموعة من  معاين 

الرّشيعة والّدراسات اإلسالمّية، جامعة الّشارقة، 1429 هـ / 2008 م.

* الّكي حمّمد بن عيل احلارثي أبو طالب، قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق 
بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  الكيايل،  إبراهيم  عاصم  حتقيق  الّتوحيد،  مقام  إىل  املريد 

1426هـ /2005م.

* ابن اللّقن عمر بن عيل أبو حفص رساج الّدين الّشافعي الرصي، العقد املذهب يف طبقات 
1417هـ/  محلة املذهب، أيمن نرص األزهري وسيد مهني، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

1997م.

العلامء، حتقيق  مذاهب  بكر، اإلرشاف عىل  أبو  النيسابورّى،  إبراهيم  بن  النذر حمّمد  ابن   *
املتحدة،  العربية  اإلمارات  اخليمة،  رأس  الثقافية،  مكة  مكتبة  ط1،  األنصاري،  أمحد  صغري 

1425هـ /2004 م.

دار  احلاكم، ط1،  تراجم شيوخ  الباسم يف  الّروض  بن عيّل،  بن صالح  نايف  النصوري   *
العاصمة، الرياض، 1432هـ/2011م.

* ابن منظور حمّمد بن مكرم بن عليي، أبو الفضل، مجال الّدين األنصاري اإلفريقي، لسان 
العرب، ط3، دار صادر، بريوت، 1414هـ.

* ابن نجيم الرصي زين الّدين بن إبراهيم بن حمّمد، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ط2، 
دار الكتاب اإلسالمي، ]دت[.

* النّسائي أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن، الّسنن الكربى، حتقيق عبد الغفار سليامن البنداري 
وسيد كسوي حسن، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت ، 1411ه / 1991م.
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- الضعفاء واملرتوكون، حتقيق حممود إبراهيم زايد ، ط1، دار الوعي، حلب، 1396هـ.

* النّووي حميي الّدين ييى بن رشف أبو زكريا، هتذيب األسامء والّلغات، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ]دت[.

- خالصة األحكام يف مهامت الّسنن وقواعد اإلسالم، حتقيق حسني إسامعيل اجلمل، ط1، 
مؤسسة الّرسالة، بريوت، 1418هـ / 1997م .

- روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق زهري الشاويش، ط 3، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
دمشق، عامن، 1412هـ / 1991م.

- املجموع رشح املهّذب، حتقيق حمّمد نجيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جّدة، السعودية، ]دت[.

- املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ط2، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1392ه.

* النّويري أمحد بن عبد الوهاب شهاب الّدين التيمي البكري، هناية األرب يف فنون األدب، 
ط1، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1423هـ.

* النّيسابورّي أمحد بن حمّمد بن احلسن، تلخيص تاريخ نيسابور )للحاكم أيب عبد اهلل(، عّربه 
عن الفارسّية هبمن كريمي، نرش كتابخانة ابن سينا , طهران.

* اليثمي عيل بن أب بكر بن سليامن اليثمي أبو احلسن نور الّدين، كشف األستار عن زوائد 
البزار، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1399هـ/ 1979م.

القاهرة،  القديس،  مكتبة  القديس،  الّدين  حسام  حتقيق  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع   -
1414هـ/ 1994م.

بِّّي الَبْغَداِدّي، أبو بكر، أخبار القضاة، حتقيق عبد العزيز مصطفى  * َوكِيع حمّمد ْبُن َخَلِف الضَّ
املراغي، ط1، املكتبة التجارية الكربى، مرص، 1366هـ/ 1947م.

الّدوقّية  باملكتبة  الرّشقّية  املخطوطات  فهرس   ،)Wilhelm Pertsch( برتش  ويلهال   *
بمدينة جوتة األملانّية )Gotha(،  طبع بمدينة جوتة عام  1878م .

معرفة  يف  اليقظان  وعربة  اجلنان  مرآة  الّدين،  عفيف  حمّمد  أبو  أسعد  بن  الل  عبد  اليافعي   *
ما يعترب من حوادث الّزمان، وضع حواشيه خليل املنصور، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

1417هـ / 1997 م.

* ياقوت احلموّي الّرومي ابن عبد الل شهاب الّدين أبو عبد الل، معجم البلدان، ط2، دار 
صادر, بريوت، 1995م.

* أبو يعىل أمحد بن عيل التميمي الوصيل، املسند، حتقيق حسني سليم أسد، ط1، دار املأمون 
للرتاث، دمشق، 1404ه / 1984م.

ابن يونس الرصي عبد الرمحن بن أمحد الصدف، أبو سعيد، تاريخ ابن يونس، ط1، دار   *
الكتب العلمّية، بريوت، 1421هـ.
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الّدوريات
- حبيب الّزيات، لغة احلضارة، جمّلة الرّشق عدد 63 ج 4،5، متوز– آب 1965.

اخملطوطات:
* التيفايش، متعة األسامع يف علم الّسامع، خمطوط بدار الكتب الوطنّية بتونس، رقم 24219.

* الّسجستاين يوسف بن أيب سعيد بن أمحد )ت 638 هـ - 1240 م(، منية املفتي، خمطوط 
املكتبة األزهرّية، خاص)385(، عام )7587(.

* ابن قدامة القديس عبد الل بن أمحد بن حمّمد موّفق الّدين، جزء فيه فتيا يف ذّم الّشبابة والّرقص 
والسامع، خمطوط جامعة امللك سعود، رقم الّصنف 5، 217، الرقم العام 584.

* ابن القيساين، كتاب السامع، خمطوط املكتبة األزهرّية، )خاص 1003 - عام 53263(.
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فهرس املوضوعات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقّدمة الّتحقيق .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترمجة املؤّلف .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الّتعريف بالكتاب .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1( حتقيق عنوان الكتاب .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2( نسخ الكتاب اخلطية .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3( عملنا يف الّتحقيق .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صور من نسخ املخطوط .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطبة الكتاب .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقّدمة املؤّلف .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسألة األوىل: يف قراءة القرآن باألحلان .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجج القائلني بالّتحريـم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجج القائليـن باإلباحـة .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجه الّثاين: املعقول .
. . . . . . . . . . . الوجه الّثالث: االعرتاضان الواردان من جهة القائلني بالّتحريم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسألـة الّثانية: احلداء .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسألة الّثالثـة: إنشاد الّشعـر واستنشاده وإنشاؤه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الباب األّول: ف الغناء .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل األّول: ف الغناء واختالف أهل العلم فيه .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الّثاين: ف أدّلـة القائلني بالّتحريـم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّوع األّول: الكتاب .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النّوع الّثاين: الّسنّـة .
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