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  حكم �لغنا�

بإحسا. -, يو* �(ين�  �� '& �%صحابه �من تبعهم ��ص� �هللا �سلم �با	� � نبينا �مد ��مد هللا 	� �لعا��

  :%ما بعد

 
ً
عنJه  فإ. �هللا قد خلق �إلنسا. � %حسن تقويم� �جعل & �لسمع ��@?� �جعل & �لفؤ�=� �جعل : 9لك مسؤ�ال

  U -, خلقه �ST %مرR �هللا بأ. يتفكر فيهيو* �لقيامة� �من نظر 
ً
�حسJن  �من عظيم خلJق �هللا عJز �جJل ا�جد عجب

  .�تما* -بد�عه �صنعه

�.َ ((: �Tلك قاY �هللا عز �جل  ُيبِْ?ُ
َ
فَال

َ
نُفِسُكْم %

َ
% bِ�َ (()dيا	�T�:ef(.  

  . عليه�لسمع ��@? هما %عظم �و�h �لg خلق �هللا �إلنسا. عليها� �من %عظم نعم �هللا

نَاRُ َسِميعً (( : يقوY �هللا k كتابه �لعظيم
ْ
ْمَشاnٍ نlبْتَِليِه فََجَعل

َ
ْطَفٍة % qنَساَ. ِمن غ ِ

ْ
ْقنَا �إل

َ
  اِ-نlا َخل

ً
sِص

َ
  ).e:�إلنسا.()) �ب

عJم �لعظيمة من تقديم �لسمع � �@?� �%نها مJن %عظJم �x ��جد فيها من ��عاw ��تأملها �من نظر -, هذR �آلية

  .�يد	� فيها ت}يعه ��لg يستوعب فيها �إلنسا. =ين �هللا

 k ?@�� تسعة ع} ( 9كر �هللا سبحانه �تعا, �لسمع ( 
ً
سبعة ( من كتابه �لكريم� �قّد* �لسمع � �@? k  اموضع

 ) ع} 
ً
ِهبها �إلنسا.� �من لطائف �جاللة قد	�R �ِعَظم نعمته � سائر �xَِعم �لg �ُ  �� �ا يدY � م�نة �لسمعاموضع

  اتقديم �لسمع � �@? k �* �هللا� ما 9كرR %هل �لطب %. سمع �إلنسا. يتكو. تكوينً 
ً
قبل �@?� �هذ� تظهر  اتام

كمة فيه من تقديم �لسمع � �@?� �9لك %. �إلنسا. بسمعه يكو. من %هل ���يف با�ملة� �ينفذ -, عقله �
  .عية �����ف�قلبه �ألح�* �ل}

 ً	� hاx� ً  ���ألع� %قل	ينه �%ك� �= k�  k 	ل �أل��Jن %هJة مJو* �لقيامJة يJقب� hاJx� نJحس%� �Rنيا= k

 k =ينه� �9لك %نه بالسمع يفقه �لت}Jيع� �يكJو.  ��و��h �من فقد �لسمع فإنه %قلهما �	ً 
ُ
k =نيا�R �%قلهما نفعا

سJن� من %هل ���يف ��المتثاT� �Yل� dوJلص� ��	ا. Jا.� ��إلنسJة �إلنسJِخلق k =ك �. �لسمع با�قا* ��حمو

 ِهللاِ ((: يتث9 باسن �ينعم به� يقوY �هللا ا�%عطي سمعً 
ُ
د
ْ
َم
ْ
�  

ً
ئَِكJِة 	ُُسJال

َ
َمال

ْ
	ِْ� َجاِعِل �ل

َ ْ
َماdِ��َ َ��أل lفَاِطِر �لس  

ِ
��

ُ

%

َ� َ�ُ	َباَ� يَِزيدُ 
َ
ثَْ� َ�ثُال lْجِنَحٍة م

َ
ا�ُ  %

َ
ِق َما يَش

ْ
َل
ْ
�� kِ(( )فاطر:f(.  

Sبن جرير �لط�� Yقا: sتفس kR ,هللا سبحانه �تعا� Yا�ُ ي((: عند قو
َ
ِق َما يَش

ْ
َل
ْ
�� kِ فاطر( ))ِزيُد:f(.  

-dنه ُحْسُن �لصو� Yا يتث9 به �إلنسا. من  يل �لقو�.  

 ألنه مسمو��  �متد¡ �هللا سبحانه �تعا, ��نِطق �ُحْسَن ��قا��Yقد 
ّ
باعتبا	 �صو& -, ��سامع� فال يمد¡ �لقوY -ال

sم� dسن �9ّ* ��نكر منه� ��ستنكر �هللا صو� dلك %متد¡ �هللا �لصوT� : )) ِsَِم
ْ
� dَُْصو

َ
ْصَو�dِ ل

َ ْ
نَكَر �أل

َ
% l.ِ- ((

  ).¢f:لقما.(

 حسنة تتش ا�ا يدY � %. ثّمة %صو�تً 

ً

ُهJْم kِ ((: قاY تعا,كما  �بها� �هو من نعيم %هل ��نةفl بها �ألسما� �تتّث9 ن
َ
ف

 
َ
.�

ُ َ
�
ْ ُ
ٍة ¤

َ
ض
ْ
�
َ
  .)¥f:�لر�*( ))	

sفس�� k نه �لسما�: جا�%Yقا s© �بن جرير عن �أل���¨ عن ي§ �بن %¦ كث�	لسما�: � كما �.  
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سن ��ميل� �هذ� من �لِطبا� �لg ال� dإلنسا. %. يتث9 بالصو� ªأنس  �». من فطرJل يJينكرها %حد� فإ. �لطف

9 به
ّ
  .بصوdٍ حسِن يتث

�®ما %نه k ب '=*� فإنه k �@هائم� فإ. �لرحل -نما تشد k مسsها -�9 �. صاحبها من %هل �Jد�� �سJن� �هJذ� 

  . معلو*

ه �هللا فسمعنا صوتً  :�Tلك يقوY �بن علّية   %يطربك هذ� ´: ³ فِملنا -�ه� فقاY اكنت %م± مع �إلما* �لشاف° ̄	

 : قاY  �ال: قلت
َ
  .حسن! مالك

  : k طريق مكةk �لسفر كقو·م �b معناR %شعا	 �د�� 

JهJا �قJاال  
ُ
ها =�ل

l
 ** ب}

ً
َح ��باال �غد

ْ
  ترين �لّطل

Yص� �هللا عليه �سلم -�قد %مر �لرسو-  Yبالقر'.� فقا dبالقر'. (( بتحس� �لصو lليس مّنا من لم يتغن((.  

Yلصحيح -ص� �هللا عليه �سلم -�قا� k يتغّ� بالقر'. ¾هر به (( : كما ¿x 9َِ. �هللا ل±� -9نه
َ
  .))ما %

  .))�ينو� �لقر'. بأصو�تكم(( :  -ص� �هللا عليه �سلم -�قو& 

هللا عليJه ص� � -%. Áس� �لصوd من ��ستحبا�d بل قاY بعضهم بوجوبه لظاهر قو&  :تفق �لعلما� قاطبة��Tلك 

  .))ليس مّنا من لم يتغنl بالقر'.((  :-�سلم

  .Áس� �لصوd: %. ��ر�= با�غ هنا-,  -�ن نص � تأ�يل هذ� ��� - 9هب  اهs �لعلما�

  .)� �لصوd بالقر��ª ��ر�= بذلك Áس(  :-فيما 	��R عنه �لربيع –قاY �إلما* �لشاف°

  .الستغنا� بالقر'. عن غRs من ��عا�w: %. ��ر�= بذلك :قاY �بن عيينة

  .�صو� 9لك %بو عبيد �لقاسم بن سال* k �جه 

 k لغة �لعر�� ��ألظهر ���شهو	 %. ��ر�= بذلك Áس� �لصو�d �ظاهرR يعضدR قو& 
ٌ
ص� �هللا عليه  -�Åها ·ا �جة

  .))�ينو� �لقر'. بأصو�تكم(( :-�سلم

ه �هللا فقاYفقد �ستنك ��%ما ¯له � �الستغنا� : -ص�J �هللا عليJه �سJلم -%مJا قJوJx� Y¿ : رR �إلما* �لشاف° ̄	

  .))ليس مّنا من لم يتغنl بالقر'.((

Yليس منا من لم يتغن: لو �. � �الستغنا� ل�. يقو.   

*: �قيل
ّ
  .%نهما ¤مال. � �لوجه� كما نص عليه %بو عبيد �لقاسم بن سال

Æألع� Yبعضهم بقو Yقد �ستد�:  

ًÇَر
ْ
ُت �م

ْ
ن
ُ
®��  

ً
ن
َ
م
َ
 ��lَغنْ  **بالِعر��  ا�

َ
 �لُمناÈِ َطويل

َ
  َعِفيف

 S% :hاx� اجة -�هم �الستغنا� عن  .�عد* �

 -ص� �هللا عليه �سلم -  �حÊ %صحا� 	سوY �هللا  -��Y �لعر� k ��اهلية ��إلسال* يستحبو. �لشعر �Éنشا=R �ما

ن قJا�Yقد 	�© �@يهk Ì سنن ��يتث�9. بذلك �. %صJحا� 	سJوY : ( ه بإسنا= حسن عن %¦ سلمة بن عبد �ل̄ر

  -ص� �هللا عليه �سلم -�هللا 
ً
ِ	يَد %حٌد منهم � =ينه =�	d ¯ا�ق عينيه 	جاال

ُ
  )  يقولو. �لشعر� �يتث�9. به� فإ�9 %

  .9�Rsلك %نهم -نما �. يغضبهم فاحش �لقوY ��@ذ�S منه� �ما Íرn عن �لِطبا� من �لطر� �غ
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  .يسمونه ِغنا�ً ف     �� ��لÏ* ��سجو��من نظر -, لغة �لعر� ��ستعما·م للِغنا� �جد %نهم يريد�. به �لشعر

  : يقوY ¯يد بن ثو	

 يكو. غناÐها  
ّ
Ñ% عجبت ·ا**   

ً
ا �لم تفغر افصيح

َ
م
َ
  بمنطقها ف

مع ��نطق� �ُسِمع غRs من 'الd �للهو� لJم  �ال يلحق به غ�Rs فإ. خرn ���9لك %. �لغنا� هو ما خرn من �لفم Òر=ً 

  .يكن من �لِغنا� ��جر=

ه من �لغنا�� -�9 حسن �لصوd به� �يظهر هذ� k قJو& �) �لÏ* ��سجو� ( �) �لشعر ( �) �د�� ( �Tلك يس� 
ّ
Å- 

  .))ليس منا من لم يتغنl بالقر'.((   : -ص� �هللا عليه �سلم

  .))ما %9َِ. �هللا ل±� %9نه x¿ %. يتغنl بالقر'.(( : -�سلمص� �هللا عليه  -�b قو& 

S% :هذ� �@ا� k لك =خلT� لقر'. مسجو��� 
q
  .¤سن صوته به� �جل

�لشJعر  � �جد %نهJم يطلقJو. �لغنJا� �يريJد�. بJه�من نظر -, �xصوÓ من %فعاY �لصحابة �®ذلك %شعا	 �لعر

د��� ح��� Ê Ôمن ��تأخ9لك ش sأخرين� ما يطلق من %قو�·م ي رين� �ظّنو� %.� كثJر�= به �لغنا� باصطال¡ ��ت

  .ا�هذ� Õية ��هل �سو� �لفهم� فإ. هذ� لم يكن عندهم مطلقً 

ص�J �هللا عليJه  -k -طالقاd بعض �لسلف� �ما جا� x� kصوÓ من �* �x¿عند بعضهم �قد طر% سو� �لفهم 

ه �هللا U kمة من �لفقها�� �Tلك�×* �لصحابة عند بعض �ألئ�  -�سلم نابلJة " �ا 9كر �بن 	جب ̄	� d9يل طبقا "

 Jب 	شهو�� S��sم �لشÙ ن بن �هو من كبا	 �لفقها� k مJذهب �إلمJا* %¯Jد� ) �بن �نبÚ( عند تر ته لعبد �ل̄ر

Û	d بمقJدمك� فJإw خشJيت %.  لقJد: حÊ �ا قِد* -, �بن قد�مة عليه k �لعا* �ST توb فيه� قاY & �بن قد�مة

  .%موd فيقع �َهٌن با�ذهب �يقع ��الÜٌ باألصحا�

Jد�� �ST جJا� عJن بعJض  –�ا �ستشÔ �خلط ب� �لِغنا� ��د��� �Jأخرين �بJد ��تJقع عن� ST� لغنا�� S%

ف عليه �بن قد�مة بقو& ا�®تب �بن �نبk Ú 9لك كتابً  –�لسلف ��لصحابة �غsهم 
ّ
��Þ باالستدالY �د¡  : (عن

�لغنا� بذكر �د��� �هذ� صنيع من ال يفر� ب� �د�� ��لغنJا� �ال قJوY �لشJعر � %S �جJٍه �.� �مJن �. هJذ� 
 
ً
  .)للفتيا  صنيعه فليس %هال

 خالÜ عند �لعلما� مJن �ألصJحا�" ��غ " ��ST قاY هذ� �لقوY هو نفسه �ST قد 9كر k كتابه 
q
� %. �لغنا� �ل

  فأS غناٍ� %	�= ´

  .تفا� �لعلما� � Áريم �لغنا�بن �نبÚ �9كر �� فإنه قبل �فاته بعاٍ* قد شّنع � ��%	�= �د�:  �و�� � 

Sإلما* �بن ��و�� Yمانه " :قا� k لز م�. �لغنا�� 
َ
 قصائد

َ
نونها -نشا= ßهِد -ال %نهم �نو� يُلح."   

 �Tلرشي�� ªàá بعض �لفقها� Yلغنا� يفطر �لصائم :د البن جامعقا�� Yة -9 : فقاJبيع	بيت عمر بن %¦  k Yما تقو

  :%نشد

  !غد�ª غJد %* 	�ئح فJمJهJجJر** %ِمن 'Y ُغْعٍم %نَت Õٍ= فُمبِْكُر 

  %يفطر �لصائم´  

Yال: قا .Yمد به %-نما هو : قا% . âصو� ã%	 حر� به%�.  
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  .بأh بالغنا� ��د�� للمحر*ال : قاY �بن %¦ 	با¡ عطا� قوY-,  �نظر�

�®ذلك ما جا� عن �لصحابة �َجَد %نه ينبå %. يفهم �لوä بلغة �لعJر�  ��من نظر -, �xصوÓ من �لكتا� ��لسنة

  .�ا لم يدخلها عجمٌة %� ن ��لفصيحة

  ��Tلك �ستنكر �بن قد�مة � من خلط ب� هذ� �هذ�
ً
  .للفتيا �جعله ليس %هال

  .باستعماY 'الd �لطر� ��للهو -ال k %��خر �لقر. �çالث �لم يظهر �لغنا�

ه �هللا جJا� �ال k �لشJا* �ال U  kلم يكن k �لقر�. �çالثJة ��فضJلة(  :يقوY شيخ �إلسال* �بن تيمية ̄	� k ال

لعبJا=ª �%هJل � ��%هJل �لزهJا=���ªمن �ال k م? �ال k �لعر�� �ال k ��غر� �ال k خرسJا. عنJد %هJل �لصJال¡ 

  .)�الجتما� � مثل ���� ���صدية� -نما نشأ 9لك k %��خر ��ائة �çانية 

�مJا يسk �J  �ا�ر�= به �ألشعا	ف�  9كر �لغنا� %قو�Y بعض �لصحابة �%شعا	 �لعر� من �Tلك يُعلم %. ما يطلق من 

  .�قتنا باألناشيد

*� بل نص عليه  �Uللغة �غsهممن %ئمة  �Uقد نص � هذ� ��عريف غs ��حد من �ألئمة
ّ
كأ¦ عبيد �لقاسم بن سال

  .�إلما* �لشاف°� �يأé �لÏ* عليه بإ9. �هللا

  ����ر�= من 9لك %نه ينبå %. يفّر� ب� �صطال¡ %هل �لع? ��صطال¡ �أل��ئل
ً
�يشمل عند  ���É. �. �للفظ ��حد

  .�ما يُطلُق عليه 9لك �الستعماY �ما �قë. به �هر �ا��Yنظk s �للغة ِ� �ألمرين� لكّنه ال بد من �xظر لظا

 ��Tلك �ا ظهر �لغنا� k م?� من îو %	بع� سنة� �%حتج بعضهم ببعض �أللفاì �لg جا�d عن بعJض �لسJلف

ا� �هJو مJن علمJ -قاY �لغمJا	S ����ر�= به �ألا. ��د�� �%مثا& ��جر=�ª ��ستدلو� بتلك �xقوY  �من 9كر �لغنا�

  .)حÊ -بليس =�خل k - ا� �لعقال� � حرمة 9لك (  :-��غر�

S% :لك �قع �للبس عند كثT� ك بعيد عما نُِقل عن �لصحابة ���ابع� من 9لك �للفظ�ï�
ُ
 �ن غلب s%. ما فعله %

ة �ن ينتسب -, �لعلم
ّ
  .عليه هو��R �عند قِل

�� Rه �هللا من خلط ب� هذ   فاهيم�قد جعل �بن قد�مة ̄	
ً
  .للفتيا ليس %هال

�من نظر -, �أل=لة من �لكتا� ��لسنة �جد %. �هللا سبحانه �تعا, قد نص k غs ما 'ية � حرمة �لغنJا� ��للهJو� 

ªsكث d9لك 'يا k dمن مد�خل �لشيطا. ��قد جا� & 
ً
اية  للقلب� ̄�

ً
  .�9لك صيانة

  .خطر �لغنا�� �%ثرR � �لعبا= �قد حّرمة �هللا � عبا=R بمكة �هذ� يدY � ِعَظم

 k ريمهÁ هللا� Yلقما. �هما�قد %نز ª	سو b� جمx� ª	سو 	تا. مكيتا.سو .  

 َعن َسِبيِل �هللاlِ ((: يقوY �هللا k كتابة �لعظيم
l
َِديِث ِ�ُِضل

ْ
ْهَو �

َ
       )) َ�ِمَن �lxاhِ َمن يَْشSِëَ ل

  .)ð:لقما.( 

  .ª مكية�هذ� k سو	ª لقما. �ñ سو	

  Uمن نظر -, تأ�يل �لسلف من �لصحابة �غsهم
ً
أé �  لة ��عاw �لg ت � %. �لغنا� =�خل k ا�جد %. ثّمة �تفاق

  . اسs �لصحابة � هذ�تف ��تفقت �هذ� �آلية
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 k اكم� Y®ه " يقو	ئ ":مستد��% ksل كتابه ��فس ) :Jد �لشJو عنJه äشهد �لو ST� ¦لصحا� sيخ��تفس– 

ديث ��سند  –يع �@خا	S �مسلم �(.  

  .)نه k حكم ��رفو� -(  :�قاk Y موضع 'خر

 k Ìيه@�� S© �بن جرير �لط��	عن %¦ �لصهبا� عن عبد �هللا بن  "سننه"�قد  sهم من حديث سعيد بن جبsغ�

ثJم 9كرهJا )  -ال هو -. ·و �ديث ·Jو �لغنJا� ��ِهللا �ST ال õ: ( مسعو= 	ô �هللا عنه %نه قاk Y تأ�يل هذR �آلية 

 
ً
   .اثالث

  .بن مسعو= �هو من %علم �لصحابة با�فس�s -. لم يكن %علمهم � �إلطال���

ما مJن    ��ST ال õ غRs((  :قاY   عبد �هللا   عن   م��ö    عن مسلم  عن  �ألعمش  	�© �@خا	S �مسلم من حديث �

هو %علم بكتJا� �هللا  ��لو %علم %حدً  ��ما من 'ية -ال %نا %علم فيما %نزلت �%نا %علم حيث نزلتكتا� �هللا سو	ª -ال 

   . ))م تبلغه �إلبل لر®بت -�ه 

�من قد عر� �لقر'. � �بن عبJاh ثالث�J مJر�ª كمJا 	�©  �بل قاÒ Yاهد بن ج�� -ما* ��فöين من ��ابع�

لم %حJتج  �بن مسعو=  لو كنت قر%d قر��Ò:    ªاهد   قاY :قاY   �ألعمش عن  ة سفيا. بن عيين �لëمذS بسند صحيح عن 

 Yسأ% .% ,-    hمن �لقر'. �ا سألت   �بن عبا sعن كث.  

 �هللاlِ ((: �بن مسعو= � هذ� ��فس�s �هو يتلو  -مع 9لك -كيف �قد %قسم
َ
�َ 

ْ
Jَذبُو�

َ
يJَن ك ِ

l
T� ©َرJَِة تJِقيَاَم

ْ
َ�َيJْوَ* �ل

 
ُ
ج
ُ
� 

ٌ
ª
l
=
َ
و
ْ
س
q
م م

ُ
ه
ُ
  ).÷ð:�لزمر ())  وه

 k S	خا@� R��	 كما �hأل=� ��فر= " �جا� 9لك عن عبد �هللا بن عبا� "Sيبة ��®ذلك  ���بن جرير �لط�Jبن %¦ ش

  .))نزلت k �لغنا� �%شباهه((  :قاY من حديث عطا� عن سعيد بن جبs عن عبد �هللا بن عباh  ��غsهم

	��R �بن جرير �لطS�J مJن حJديث قJابوh بJن %¦  بن عبد �هللا 	ô �هللا عنه حيثS تأ�يل 9لك عن جابر �	�

Yهو �لغنا� (( :ظبيا. عن %بيه عن جابر بن عبد �هللا %نه قا((.  

Yاهد بن ج� %نه قاÒ يح عنÙ ¦% قا� عن �بن	من حديث � Sبن جرير �لط�� R��	 هو �لغنا� (( :�®ذلك((.   

 J9لك ب sتفس S�	� )� هم) لغنا� %نهsين �غöعن  اعة من �لسلف من ��ف .  

فقد 	�S تفسs 9لك عن مكحوY �عكرمة �عطا� ��ر�ساw �قتا=ª �سعيد بن جبs �ميمو. بن مهر�. �عمJر بJن 

هم قالو� 
ّ
ø هم�sبن بذيمة �عن غ Úنه �لغنا� ( شعيب �ع%(.  

 :(( �قاY �هللا سبحانه �تعا, k سو	x� ªجم 
َ
ِمْن َهذ

َ
ف
َ
% 

َ
Jو.

ُ
بْك

َ
 ي
َ
 َ�ال

َ
و.

ُ
َحك

ْ
 َ�تَض

َ
ْعَجبُو.

َ
َِديِث ي

ْ
 ))�%نJتم سJامد�. � �

  ).÷x�:¥¢-ðجم(

�للهو بالغنا�� كما جا� تفسRs عن عبد �هللا بن عباh كما 	��R �بن جرير �لط�S من حديث عكرمJة : �لسمو= هو

Yقا hلغنا� : �لسمو= هو (( :  عن عبد �هللا بن عبا�((.  

عن عكرمة موù عبد �هللا بن عباh كما 	��R �بن جرير �لط�S من حديث سفيا. بJن عيينJة  ا�جا� تفسRs %يًض 

Yيح عن عكرمة %نه قاÙ ¦% لسمو= هو: ( عن بن� : sَْ ِ̄   .لغة %هل ��من: %S ) �لغنا� k لغة 
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Jًاطبú يمJه �لعظJكتاب k ,اJهللا سبحانه �تع� Yاقا  �Jيس �للعJبل-)): 
َ
Jت
ْ
Jِن �س

َ
 م
ْ
ِز�
ْ
ف
َ
Jت
ْ
 َ��س

َ
)) َطْعَت ِمJنُْهْم بَِصJْوتِك

)��Ûإل�:ðû.(  

  .قد جا� عن غs ��حد من ��فöين من �لسلف %. ��ر�= بصوd -بليس هو �لغنا�

هم kفقد 	�© �بن جرير �لط�S ��ب
ّ
ø 	ن %¦ حاتم ��بن ��نذ  " sد " ��فسJاهÒ من حديث �ث بن %¦ سليم عن

Yبليس -: بن ج� %نه قا- dغنا� هو �ل(( . صو((.  

 R=سنا- b� بهذ� �ألثر Yعض �الستدال@� � Ôث بن %¦ سليم ( �قد يش� (´  

 .% Yضعي) �ث بن %¦ سليم ( فيقا .� .É� 
ً
k ��فسsJ خاصJة  باالتفJا� -ال %. 	��يتJه عJن ÒاهJد بJن ج�J اف

 من قِبَل حفظه م �ث بن %¦ سلي � �9لك %. صحيحه
ٌ

كما نص  �د بن ج� من كتا��لكّنه ¤ّد� عن Òاه �ضعيف

سمع ��فسs عن Òاهد %حد غs �لقاسم بJن  ما( :قاY" مشاهs علما� �ألمصا	"�ç�"  bقاd"�بن حبا. k � 9لك 

ªكم بن عتيبة ��ث بن %¦ سليم ��بن� %¦ بزثم  �Ùيح ��بن جريج ��بن عيينة k كتا� �لقاسم �نسخوR %¦ نظر �

  . =لسوR عن Òاهد

 

ً

  .تمن من جهة 	��يته من حفظه� فإنه ير�S من كتا�فقد �ئ �-9

  .�من ضّعف هذ� �ألثر فقد َ�ِهَم �َغِلط� �ليس & معرفة بمناهج �ألئمة �xّقا=

�� ِكَر�مً ((: �قاY �هللا سبحانه �تعا, qِو َمر
ْ
غ
l
�� بِالل qَمر �

َ
9Éِ�َ 	َ� qَهُد�َ. �لز

ْ
 يَش

َ
يَن ال ِ

l
T��َلفرقا.( ))ا�:üe.(  

  .هو �لغنا�: اY بعض ��فöين %. ��ر�= بالز�	 هناق

�مJد بن جرير �لط�S من حديث �كما 	��R  –-ما* %هل ��فسs من ��ابع�  –فقد 	�S 9لك عن Òاهد بن ج� 

  .ا��لز�	 هو �لغن        : عن �ث بن %¦ سليم عن Òاهد بن ج� %نه قاY  بن مر��.

Üمد بن مر��. �* معر�� bحديثه نظر� ýف �.  

  .ا�b هذ� ��أ�يل نظر %يًض 

�َجَد %. 9لك من �þئح �لسJنة  �Uمن نظر -, تو�فق ��فöين من �لصحابة ���ابع� � 9ّ* �لغنا� �لفاحش ��للغو 

  .�ظو�هر �أل=لة

k ًة
ّ
�جJد %.  k �لسJنة  �xصوÓ �لو�	=ª �من نظر -, بعض ��حرماd �لg قد %طبق �لعلما� � Áريمها� ��جد قِل

dما
ّ
ة �xصوÓ -نما �نت ألجل %. 9لك �. من ��سل

ّ
  . قل

عن مصطلحاd �لسلف �ستشÔ كثs من �xاh ما �	= عن �لسلف من هذ� �xاh بعد حينما =خلت �لعجمة �%�

d�=د��� �جعلو� 9لك من ��تضا�هذ� ال شك  ���فس�s �ما جا� عن بعضهم من 9كر �لغنا�� ���ر�= بذلك �لشعر ��

  .%نه من �ُ@ْعِد عن لغة �لعر� �عد* �لفهم

  .� نذكر ما صّح منها-ص� �هللا عليه �سلم-�قد جا� �x� k عن �لغنا� ���عا�Ü %حا=يث كثªs عن 	سوY �هللا 

عبJد حJدثنا : حدثنا صدقة بن خا(� قJاY: قاY هشا* بن عّما	:  فقاY " �لصحيح " ما 	��R �إلما* �@خا	k S  منها

Yن بن يزيد بن جابر� قا ن: �ل̄ر مٍ بن  حدثنا عطية بن قيس� عن عبد �ل̄ر

ْ

ن

َ

حدث %بو مالJك %� %بJو �مJر� : قاY �ل
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وَغنl (( : يقوY -ص� �هللا عليه �سلم-���هللا ما كذب %نه سمع 	سوY �هللا 
ُ
َك
َ
�  

ْ
  ِمن

ِ
g

l
م

ُ

قَْو�*ٌ  %
َ
%  

َ
و.

q
ِحل

َ
ت
ْ
س
َ
ِرَ  ي

ْ
َِريJرَ  �

ْ
��َ 

 
ْ
َم
ْ
���َ 

َ

  ر
َ

Üِا�
َ
َمع
ْ
  .))َ��ل

Üللهو ��لطر�: ���ر�= با�عا�� dال' .  

Rsبن قد�مة �غ� Yلشبابة 'لة للمعصية باإل ا� :يقو�� 	زما��� 	لة �للهو �لطنبو'.  

عليه بالضJعف� �9لJك %نJه k  ا�®ذلك �بن طاهر �بن �لقيw�ö هذ� �ديث �حكم ��قد %عّل �بن حز* �ألندل�

 k ق
ّ
  ."صحيح �إلما* �@خا	S  "حكم ��عل

Yبن حز* بنفسه� �9لك %. � �%. هذ� فيه نظر: فيقا� ªقاعد � Sما�ال ¾ر sJغ k ¡þّ دJز* قJن بن حJع مJموض

بأS صيغة �نت سJو��  _�». قد سمعه -%. �لر��S -�9 ّحد� عن 	�ٍ� عدYٍ مثله –" �إلح�* " منها k كتا�  –كتبه 

  .�هذ� منها �%. 9لك �موY � �لسما� �)قاY فال. ( %� قو& ) عن فال. (  %� قو& �%� بإنبا� �با�حديث

 -, 9لك 
ً
 -ال -. �. �@خJا	S ) قJاY : ( من شيوÈ �إلما* �@خا	S ��عر�ف�� �قو& %. هشا* بن عّما	-ضافة

q
ال يJُر=

  .من %هل ��دليس� �ليس كذلك

ق �%. �@خا	S لم يسمعه منه
ّ
 �� �لقوY بأنه معل

ً
عن هشا* بن عّما	 من ُطرٍ� عّد�R 	��ها Jîو  � فقد جا� موصوال

 
ً
  .ع}ª من �لر��ª عن هشا* بن عّما	 موصولة

  –فقد 	��R %بو 9ّ	 
ُ
ة
َ
حJدثنا �س�J بJن -=	يJس� : حدثنا �لعباh بن فضل� قاY : فقاY  –" صحيح �@خا	S " 	�ِ�ي

Yساقه بتمامه: قا� �	حدثنا هشا* بن عّما.  

R��	 سن بن سفيا.  �®ذلك  .عن هشا* بن عما	 به -" مستخرجه " %بو بكر �إلسماعيk Ú: �من طريقه -�

 k wلط��� R��	 ن  �من حديث جعفر بن �مد �لفريا¦" معجمه " �®ذلك قدJا* بJمو� بن سهل ��و� عن هش�

  .عّما	 عن صدقه بن خا( به

 k بو نعيم% R��	 ن  من حديث" مستخرجه " �®ذلك قدJا* بJعن هش Sعبد�. بن �مد ��ر��� Sبكر �@اغند ¦%

ا	 به
ّ
  .عم

 k .بن حبا� R��	 به" �لصحيح " �®ذلك قد 	س� بن عبد �هللا �لقطا. عن هشا* بن عّما  .من حديث �

 k wلط��� R��	 به" مسند �لشامي� " �®ذلك قد 	من حديث �مد بن يزيد بن عبد �لصمد عن هشا* بن عما.  

ها %سانيد صحيحة عن هشا* بن عما	� �هذ� �ديث صحيح بال 	يب�
ّ
Å  .  

ه بJ صدقة بن خا( فيجا� عنه بأ
ّ
عJن عبJد " سJننه " عنJد %¦ =��= k ) ب} بن بكJر ( نه قد تابعه �%ما من %عل

ن بن َلنٍْم عن %¦ مالك %� %¦ �مر ن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد �ل̄ر   .�ل̄ر

  .كما 	��R �إلما* �@خا	S �من حديث ب} بن بكر بتمامه" صحيح �ل" 	��R �@يهÌ ��إلسماعيk Ú  �قد

 k R��	 بو =��= قد% .� .É� " سننه " 
ً
�تما* سياقه قد جJا� عنJد �@Jيه�Ì �عنJد %¦ بكJر  �-ال %نه بتمامه ��úت?

   .)��عا�Ü( �إلسماعيÚ بذكر

ه �بن حز* %يًض 
ّ
  . %بو مالك %� %بو �مر �ألشعرSحدث: الضطر�� k -سنا=�R �9لك %. �لر��S قاY با ا�قد %عل

Yفهو مر=�=: قا �YهوÒ نه% � Yلم يضبط �سمه� �ا يد�.  
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�هذ� قوY مر=�=� �ال حّجة به� �ال %علJم  �ال يقبل ��جاهيل �ن لم يسمl من �لصحابة%نه �منهج �بن حز* �ألندل� 

 
ً
  .ن من �ألئمة �xّقا= من 	=Ò lاهيل �لصحابة� بل هم مقبولو. قاطبةمن ��عت�ي �%حد

و. بمجاهيل �لص�ما
ّ
و� U �حابة��Y �لعلما� قاطبة ¤تج

ُ
  .صحا¦ مشهو	: فأبو مالك �ألشعرS  كيف �قد ُسّمو �ُعِرف

k ديث �إلما* %¯د� nلك %خرT� لصو�� %. �إلسنا= -�ه� �%. �لوهم من عطية بن قيس���  " RندJن %¦ " مسJب��

 k مصنفه " شيبة" k S	خا@�� � " sيخ �لكب	ن %¦ " ��اJٍم ع
ْ
Jن
َ
ن بن ل من حديث مالك بن %¦ مريم عن عبد �ل̄ر

مg ��مر يسمونها بغs �سمها� (( : %نه قاY  -ه �سلمص� �هللا علي -مالك �ألشعرS عن 	سوY �هللا
ُ
ناh من %

ُ
لي}بّن %

  .))�¡ عليهم ��عا�Üتغد� عليهم �لقيا. �تر

S	ه �هللا -�جز* بذلك �إلما* �@خا 	̄-  k يخ " كما	ا�� "Yقا�: )Sعن %¦ مالك �ألشعر Üنما ُفْعر- (S% : sJمن غ

  . شك �هو �لصو��

� k ديث �هالة �لصحا¦ �عد* ��ز* به ليس فر=q �بن حز* �ألندل� ·ذ� �
�

  .له�� :

� �TلJك -ال %نّه كثs �لوهم ��لغلط k �لJر���U ªه �فضله �علمه �حفظه �سعِة -=	�كه��بن حز* �ألندل� 	غم جال

�ألحا=يث �لصحيحة� �حكم بالوضع � بعض �ألحا=يث k �لصحيح�� �& 	سJالة 9كJر فيهJا حJديث��  	= بعض
  .لصحيح��هما k � -ه �سلم عليص� �هللا -	سوY �هللا  �جعلهما موضوَع�� �حكم عليهما بالكذ� �

طبقJاd علمJا� " كما نص عليه �بن عبد �·ا=k S كتابة  �k هذ� �@ا��غلطه �بن حز*  قد نص �ألئمة � �هم�

ديث �".  

ه �هللا k كتابة    ".�لفتح " �®ذلك k " �للسا. " �®ذلك k " ��هذيب " �®ذلك قد نص عليه �افظ �بن حجر ̄	

�مد بن عي�J بJن : قاY �بن حز* (:قاY" تهذيب ��هذيب " �لëمذk S كتابه ��ا ترجم �افظ �بن حجر لإلما* 

YهوÒ Sمذëل� ª	ََسو.(  

  .)طال� بن حز* فقد نا=© � نفسه بعد* �ال�%ما �: ( قاY �بن حجر 

�  �قد يقوY قائل %نه لم يعرفه �لم يّطلع � �� من كتبه� �ال � سعة حفظه� فإ. �بن حز* قد حكم با�هالة

Sمن �ألئمة معر�ف�� كأ¦ �لقاسم �@غو hٍنا
ُ
  .�لعباh �ألصم �غsهم ��¦�Éسماعيل بن �مد �لصفا	�  �%

ه �هللا -�من قاعدª �بن حز* �ألندل� 	̄-: .%  ªٍ��	 � مJد حكJة� �قJه با�هالJمن لم يعرفه بد�هة ¤كم علي

� �قد تتّبعها بعض �ألئمة k مصّنف ٍ
ُ
�
ُ
هJو � �ال %علJم %)��ح�J ( طب �(ين �ل¿ ثم ��?S مJن �افظ ق�هو  �ك

  مطبو� %* ال ´ 

 " �من نظر k كتا� 
ّ
�نظر -, من حكم عليه با�هالة من �لJر��ª ��عJر�ف� عJرÜ 9لJك� بJل حÊJ مJن " ��ح�

Üهو صحا¦ معر�� �YهوÒ نه% Rلصحابة� فقد حكم � يع� بن مّر�.  

ه �هللاقا�Tلك  ق � %�ها* بن حز*  k	R=ّ لألحا=يث �لصحيحة �ل?¤ة عن 	سJوY �هللا -Y �لزيل° ̄	
ّ
 -حينما عل

�البJن حJز* مJن 9لJك ( :�لزيل° قاY -يث بأنها معلولة �ñ ظاهرª �لصحة�حكمه � %حا= -ه �سلمص� �هللا علي

  .)من �لوهم ��لغلط k %سما� �لر��ª  �مو�ضع كثªs جدً 
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 Yيقو� k ة هتصحيح( : "�سية�لفر"كتابه بن �لقيمJث ��علولJلألحا=ي�  wاJللمع R	اJنك- sJا نظJعليله� R	اJنكÉ�

dفيها �ألصل ��لفر� من : �جه��أل ����ناسبا Sيستو gديث � ضعفه �قيسة �ل ���لرجل يصحح ما % ع %هل �

  .)�هذ� ب� k كتبه �ن تأمله

*� �ما %عّل به �بن حز* �ألندل� هذ� �ديث فإنه هذ� ظاهر جÚ لÔ منصف� عرÜ كتب �بن حز �قوY �بن �لقيم

 
ً
ه ص� �هللا علي -� مع ظهو	 �أل=لة� ��ضو¡ �إلسنا=� �نقا�ته� فهو �لشمس صحًة عن 	سوY �هللا اليس بمعت� مطلق

  .-�سلم

 (( : -ص� �هللا علبه �سلم -قو&
َ
و.

q
ِحل

َ
ت
ْ
س
َ
ِرَ  ي

ْ
َِريرَ  �

ْ
رَ  َ��

ْ
َم
ْ
���َ  

َ
Üِا�

َ
َمع
ْ
  .))َ��ل

 ((: و&ق
َ
و.

q
ِحل

َ
ت
ْ
س
َ
R: ))ي

ّ
  :قد ¯ل �الستحالY بعض �لعلما� � معاٍ. عد

*  ªًرJم�ب YالJه حJنص � %نJر*� �يJ� 9لك �يعلم %نه k نه يكابر% S% حًة��þ *منهم من ¯له � -باحة ��حر

  .للنص

Rsلغنا� ��حر* فقد نص بعض �ألئمة � تكف�� Üمن %حّل ��عا��.  

9 به كفر: حنيفة � تكفRs فقالو� نص بعض %صحا� %¦
ّ
  .-. سما� �لغ� فسو�� ���ث

� �مJن �®ذلك �لقاô عيا�� �®ذلك -ما* �نابلة �بن قد�مة ح�R عنه �بن �نب�Ú حكم بكفر من %با¡ �لغنا�

  .كذلك �ل���S ��ين �(ين �لكرماw من �نفيةحكم بكفر مستحل �لغنا� 

ب 
ّ
ه �هللا -�بن �نب�Úقد تعق 	̄-  k نابلة " كما� dبن قد�مه� �9كر %نه غلّو�" 9يل طبقا�.  

* Sحديث %¦ مالك �ألشعر k Yل بعضهم �الستحال � ��بالغة فيه بالسما� حÊ يُظJن %نJه  -	ô �هللا عنه -̄�

  .�ن ير© -باحته

له بعضهم  * �ألخJذ با�أ�يJل :  %. ��Jر�= باالسJتحال�Y –��ن نJص � هJذ� شJيخ �إلسJال* �بJن تيميJة  –̄�

ا.%� dلغنا� -نما هو %صو�� .- Yإلباحة �لغنا�� كمن يقو dبالشبها��  dو�Jريح �%صJل� dو�Jص%� sJلط� dكأصو�
مع �يؤلف بينهJا ال غ�sJ ف�J ®�إلنسا.� حينما يم± k �أل	�� �

ُ
� ñ ديد� فإنما� � �àطر� �ألبو�� ��ل

  .%صو�d من �لطبيعة

��لëخيص فيه k موضع� � %نها -باحة & �تهJوين ألمJر�R  �%� من ¤مل بعض �xصوk Ó �ل}� Á kليل ��حر*
k ��هJا= k -� قوY كثs من �لفقها�-ه%. �لشا	� قد 	ّخص في: فيقاU Yكمن ينظر -, Áريم �لشا	� للبس �رير

xين �عطا�� �جا� باsريرسبيل �هللا كما جا� عن �بن س  . ص �لëخيص باألصبع ��ألصبع� من �

ها موجو=ª عند �ألصناç� Üالثة �لg قد 9كرها �بن ��با	� k قو& 
ّ
ø الثةç� آ�يل�� Rهذ�:  

  �%حبا	 سو� �	هبانها  **�هل %فسد �(ين -ال ��لو�                  

¿x� Yص� �هللا علبه �سلم -ثم -. قو- : )) 
ّ
  .))و. �ر ��رير ���مر ���عا�Üيأé %قو�* يستحل

ص�J �هللا علبJه  -�� ما حد� فهو من عالمJاd نبوتJه � �ليس �ديد-ص� �هللا علبه �سلم -من عالماd نبوته

ف �Tين -�سلم
ّ
  .k -باحة ��عا�Ü �غsها من ��حرماd و�صن
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Yلإلنسا. %. يستب} بهذ� �لقو åه�من جهة �ينبsغ� Üعا��� Yع -ستحال%Uا  ¿x� ألنه تصديق �� %خ� به- 

ا	 -ه �سلمص� �هللا علي -�x¿فإ. � �Tلك -ص� �هللا علبه �سلم
ّ
  .))تقتلك �لفئة �@اغية(( : حينما قاY لعم

ال d�T �لقتJلU أل. قتلJه جريمJة� �لكJن لصJد�  -ه �سلمص� �هللا علي -فَِرَ¡ من فِر¡ من %صحا� 	سوY �هللا

¿x� 	لبه �سلمص� �هللا ع --خبا- �R	ق �ظهوعليJه �لصJالª -�هذ� من =الئJل صJدقه �عالمJاd نبوتJه ��بيا. �

  .-��لسال*

  : من �xص � Áريم �لغنا� -ه �سلمص� �هللا علي -��ا جا� عن 	سوY �هللا

 k إلما* %¯د� R��	 ما " Rمسند " k =��= سننه " �%بو "S	عن ع �من حديث عبد �لكريم ��ز ëبد عن قيس بن حب

hهللا عنهما-�هللا بن عبا� ô	-  هللا� Yسو	ه �سلمص� �هللا علي -%. - Yقا : )) 
l
.ِ-  َlهللا�  

َ
*
l
ر
َ
يُْكمْ  ح

َ
رَ  َعل

ْ
َم
ْ
�� J َöِ

ْ
َمي
ْ
 َ��ل

 
َ
وَبة

ُ
ك
ْ
   .))َ��ل

  .نها �سم يطلق � سائر %نو�� ��عا�Ü-: نو� من %نو�� ��عا��Ü �قيل: ñ �لطبل� �قيل : قيل: ��لكوبة

   .صحيح R-سنا= �

 k بن بذيمه عند �إلما* %¯د Úقد تابعه ع� �S	عبد �لكريم ��ز R=سنا- b� " Rمسند"U  عن قيس عن عبد �هللا بن

hعبا.  

* ��@يهÌ %يًض : �جا� k 9لك
ّ
من حديث حبيب بن �لشهيد �هشا* عن �بن سsين  اما 	��R %بو عبيد �لقاسم بن سال

ªهللا (( : عن %¦ هرير� Yسو	ن� عن كسب  -ه �سلمص� �هللا علي -%. ª	لزما�((.  

  .�Éسنا=R صحيح

  .Áريم ��عا�Üها þ¤ة k �من نظر -, هذx� RصوÓ �جد

  :%. ثّمة %مرين: ��ُْعلم

Yهو �لغنا�: �أل�.   

wاç� :Üللهو ��لطر����عا�� dال' ñ�.  

  .��ألا. ��د�� ��لÏ* ��سجو�) د �ألناشي( �Íلط كثs من �xاh بينها� فالغنا� با� ��سع يدخل فيه 

�ال مJن %تبJا� ��ال عJن %حJٍد مJن ��Jابع��عن �لصحابة�و��ها  �لقوY �%ما 'الd �لطر� فلم ير= من �جه يثبت

  .�ال من �ألئمة ��تبوع����ابع�

) �لغنJا�  (-باحة �د��� �ما جا� k بعJض �xصJوÓ مJن من بعض �xصوT�  k Óلك ¤مل بعض ��هلة ما جا�

� 'الd ��عا�Ü ��للهو� �هذ� جهل شJنيع� �úالفJة J¤þة� �م�بJرª عظيمJة xصJوÓ  ¤ملها ��ر�ِ= به �ألشعا	

  .�ل}�

 
ً
  .ما ظننت %. ��ها�Í Y عليهم هذ�: عند �ألئمة با��. �@�� حÊ قاY �بن قد�مة ا�هو �ضوح

k �* �هللا سبحانه �تعا,� �×* 	سJوY  افذ@صx�� ªsظر ��xقد �قع k 9لك كثs من ��تأخرين �ن حرمه �هللا �

  .  �لغة �لعر� -ه �سلمص� �هللا علي -�هللا 

  .لم ينقل عن %حد منهم �لقوY �و���R بل قد نصو� � ��حريم � �·ذ�� Áريم 9لك ن �لصحابةم لقد �تفق �ألئمة
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� Ì© �@يه�	فقد  k بن %¦ �(نيا� " ñهم "9* ��الsغ� Sآلجر��Uمن حديث ¯ا= بن �يد� °Jخx� عن -بر�هيم� 

  .)�لغنا� ينبت �xفا� k �لقلب كما بنبت ��ا� �@قل : ( %نه قا- Y	ô �هللا عنه -عن عبد �هللا بن مسعو=

عJن عبيJد �ما 	��R �بن %¦ �(نيا من حديث ¤�J بJن سJعيد -	ô �هللا عنه -�®ذلك جا� عن عبد �هللا بن عمر

� فقJاY%نه  : -	ô �هللا عنه-عن عبد �هللا بن عمر�عن نافع��هللا l�Jيتغ ُÇ
ُ
 %ال ال (( :مرl عليه قو* �رمو. �فJيهم 	جJل

   ÷ ))سمع هللا لكم  %ال ال �سمع �هللا لكم

عن عبد�هللا بJن =ينJا	 ��لعزيز ��اجشو. من طريق عبد" �لس� " ��@يهk Ì " �أل=� ��فر= " �@خا	  k S	���Rما 

Yقا :sية صغ	تغمر �بن عمر �ا ªف�Yقا:Rلو تر� �لشيطا. %حد� تر� هذ.  

من حديث بكs بJن �ألشJّج عJن %* علقمJة " سننه " ما 	��R �@يه-  k Ì	ô �هللا عنها -عن �ئشةجا�  �®ذلك

ال بJأ�h : فقالJتلو جئنا بأحٍد يلهJيهن� : فقيل لعائشة�. بناd %� �ئشة ُخِفضن فتأ�نَ -: ( موالª �ئشة %نها قالت

  .�ئتو� با�غ فال.� ف�� به

  .فأخذ يتغ�� فدخلت عليه �ئشة �هو يتغ�� �¤ر� 	%سه� �& شعٌر طويل: قالت

Üٍ : فقالت �ئشة عليها 	ضو�. �هللا تعا,
ُ
  .)%خرجوR %خرجوR  !شيطا.! %

�عنJدها  �كمJا k �لصJحيح -مه �سJلص�J �هللا عليJ -��ئشة عليها 	ضو�. �هللا ñ �لg =خل عليها 	سJوY �هللا 

  .جا	يتا. تغنيا. بغنا� بُعا�

  ´) عندها جا	يتا. تغنيا. بغنا� بعا� ( �هنا  �)�لشيطا. : ( هنا قالت

 
َ
اٌ� �هذ� ِغن

َ
 �ال� � فذ�� �ٌ� ���9 �ٌ� 'خرا� 'خرفذلك ِغن

ً
  .اعالقة بآالd �للهو ��لطر� فيه مطلق

: عن عبد �هللا بن عمر �من حديث نافعٍ " سننه"كما 	��R %بو =��= -  k	ô �هللا عنه-�قد جا� عن عبد �هللا بن عمر

 : فوضع %صبعيه k %9نيه� فقاY البنه نافع �%نه سمع مزما	ً (( 
ً
 --w كنت مJع 	سJوY �هللا : ال� فقاY: ´ فقاY ا%تسمع صوت

  .))ففعل ما فعلت  -ه �سلمص� �هللا علي

ه �-�Éسنا=R قد تكلم فيه� �صححه �بن 	جب    ". �لسما�" k 	سا�ه  -هللا̄	

  .�®ذلك قد جا� عن غsهم من �لصحابة� جا� عن عبد �هللا بن عباh �غk Rs 9لك

�ال يز�Y �لعلما� � مرß �لعصو	 ينقلو. - ا� �لسلف ���لف � Áريم �لغنا� �'الd �للهو ��لطر�� فمJن نظJر 

  .مقرين &ا� �إل  لعلما� k : قر. �جد %نهم يتتابعو. � نقل-, �

  .من �لقر�. خال من �لٍم ينقل - ا� �لعلما� � Áريم �لغنا� ���عا�Ü ا�ال %علم قرنً 

�نقله �آلجرk. S �لقر. �çالث -9 جل حياته فيه" �ختالÜ �لعلما�"�Tلك قد نقله �®ريا بن ي§ �لسا� k كتابه 

ه �هللا k �لقر. �لر�بع �نقله �بن قد�مة �%بJو �لقاسJم  .عبد �ل� k �لقر. ��امس �نقله %بو �لطيب �لط�S ��بن .̄	

h=لقر. �لسا� k °ل° �لشا� �لشاف�)�.  

�نقله شيخ �إلسال* �بن تيمية ��لسJب� ��بJن  .�نقله �بن �لصال¡ ��لقرط¿ ��لعز بن عبد �لسال* k �لقر. �لسابع

نk ý �لقJر. ��اسJع�نقله �ل .	جب ��بن �لقيم ��بن مفلح �غsهم k �لقر. �çامن� Sل����� ��نقلJه �بJن  .عر�
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Þلقر. �لعا� k ��نقله �لغمJا	k S �لقJر.  .�نقله �آللوã �%¯د �لطحطا�k S �لقر. �çالث ع} .حجر �·يت

  .  �لر�بع ع}

  .�لغنا� ���عا�Ü من ��الكية ��نفية ��لشافعية ��نابلة مطبق� � Áريم �Uال يز�Y �لعلما� � شÊ مذ�هبهم

  .من نظر -, من ح  �إل ا� �جد �ختالÜ بت�نهم� �تباين مذ�هبهمف�Tلك 

�إلقنJا� k " � ��بJن �لقطJا. �لفJاk ã كتابJه "تفسRsJ " �  ��لقرط¿ k "��مهيد " �بن عبد �ل� k  :فمن ��الكية

  ". مسائل �إل ا� 

��لعز بن عبد �لسال*� ��بن حجر �·يت�� ��لعر��� ��لطرطJوã   اعة �خلق كثs �بن �لصال¡� :�من �لشافعية

  .�غsهم

  .�بن قد�مة� ��بن 	جب� ��بن تيمية� ��بن �لقيم� ��بن مفلح� �غsهم ":�من �نابلة

� ��ين �(ين �لكرما�w �شيخ �نفيJة %¯Jد �لطحطJا�k S "��ناقب"�لفقيه �نý �مد �ل���k S  :�من �نفية

  ".حاشيته � مر�� �لفال¡"k م? 

  .قد نصو� � ��حريم� �ح  �إل ا� من %هل ��ذ�هب � �ختالÜ بت�نهم :�®ذلك %ئمة ��ذ�هب بأنفسهم

  . فابن عبد �ل� ��لقرط¿ k �ألندلس *

  .��بن �لقطا. �لفاã ��لغما	k S ��غر� *

  .�لسال* ��بن 	جب ��بن �لقيم k �لشا* ��بن قد�مة ��بن �نبÚ ��بن تيمية ��لعز بن عبد *

نk ý م? *� Sلطحطا��� �  .��بن حجر �·يث

   .��لعر�� ��آللوk ã �لعر�� *

�غsJهم خلJق كثsJ �  ."�لفتJا�© �ل���يJة"�لفقيه �نý �مد �ل���S �لكJر=b� : k �S بال= �ل�ë ��@لغا	 *

  .�ختالÜ بت�نهم

 
ً
  .هذR ��سألة فقد غلب عليه هو�k R ا�من ح  خالف

� " : ( كف �لر�� " k كتابه  :يقوY �بن حجر �·يت
ً
ِلJط ا�من ح  خالف

َ
�غلJب عليJه  �k �لغنا� فإنه قد �ِهJَم �غ

 Rصّمه �%عما% Êح Rهو�(.  

  .�من نظر -, �ألئمة �أل	بعة �جد نصوصهم متضافرÁ � ªريم �لغنا� باxص

من حJديث " �ألمر با�عر��x�� Ü عن ��نكر " ���الk Y " �لعلل " �إلما* %¯د k كتا� قد 	�©  :فاإلما* مالك

 : ( � قاY-سحا� بن عي� �لطّبا�
ً
  .)-نما يفعل 9لك عندنا �لفّسا� : عن سما� �لغنا� ´ فقاY سألت مال�

ينبت �xفا� k : لت %¦ عن �لغنا� ´ فقاYسأ: ( قاY" ��سائل " فقد نقل عنه �بنه عبد �هللا k كتابه  :�%ما �إلما* %¯د

ه �هللا)�لقلب� ال يعجب    .)-نما يفعل 9لك عندنا �لفّسا� : ( � ثم نقل قوY �إلما* مالك ̄	

ه �هللا   .�	= شها=ª ��غّ �ألئمُة من %تبا� مذهبهِ ). �%ما �لغنا� فهو �ّر* عند سائر �أل=يا.(  :قاY %بو حنيفة ̄	

ه �هللا -°�%ما �إلما* �لشاف " %=� �لقضJا� " � �قد نص k كتابه �يشبه �@اطل ���حاY ��لغنا� ·ٌو مكر�R :قاYف -̄	

  .� %. ��غّ تر= شها=ته" �أل* " �®ذلك k كتابه 
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Yمن يقو Yو&- :�%ْعَجُب ِمْن قوJع قJغ م�� ª== �لشاف° لشها	ل" . Jبه �@اطJيش Rر�Jو مكJ· " k يحJ?يس بJل

ا� -نما يفعل 9لك عند(  :قوY �إلما* مالك .�É. ��حريم
ّ
  . ��حريمليس ب?يح k ) نا �لفس

Éإلما* %¯د�� Yلقلب : ( . قو� k فا�x� ليس ب?يح با�حريم) ينبت !! 
ٍ
فأÁ Sريم يثبت k �ل}� عJنهم حينئJذ

 ً¤þ Yبا�حريم ´´ ا-. لم يكن هذ� �لقو  

مJن �لJو�ä �%. �مهJم لJيس  ا�ألئمة �أل	بعة �غsهم ليست نصوًص نتيقن %. %قو�Y �ألئمة من بل �É. كنا نعلم 

هم �هللا -áجه� �%نه áاجة -, %. ¤تج & ال %. ¤تج به� �لكن تسا� %قو�Y �ألئمة �ُْعلJم �إل Jا� ��إلطبJا��  -̄	

  .��ال يكو. -ال � نصفإ. �إل ا� معت�

  .متبوعة�نقل تكفs من %با¡ �لغنا� عن %ئمة من ثالثة مذ�هب 

� ���?يح بكفر مستحل �لغنا� قاY به من )سما� �لغنا� فسق� ���ث9 به كفر(  :قاY بعض %صحا� %¦ حنيفة 

نفية� : k Sلفتا�© �ل���ية"حافظ �(ين �لفقيه �مد �ل����"wين �(ين �لكرما�� �.  

 k Sل���� Yه ��ا ُعِلَم %ّ. حرَمتَُه باإل ا� لز* %. ":فتا�يه"قا
l
ِحل

َ
ت
ْ
س
ُ
ر م

ّ
  .يكف

�  .بل ح  �إل ا� � كفر مستحله��قاY به �لقاô عيا� ��ال

Úنبه �هللا -كما نقله �بن 	جب ��ح�R �بن � نابلة " k كتابه  -̄	� dعن �بن قد�مه" 9يل طبقا.  

هو© �جرٌ* �9نJٌب� �قJد � �9لك %. �لكفر بعيد� �Éنما هو ��É. �. هذ� �لقوY ليس � �لصو��� بل %. فيه تشد=ً 

" � ��بن حجر �·يJت� k كتابJه "تنبيه �لغافل� " عّدR غs ��حد من �ألئمة من كبائر �Tنو� �بن �xّحاk h كتابه 

  .عّد�� سما� �لغنا� من �لكبائر" �لز��جر 

  .ت�فتكو. مباحة � قوY مع� �ال %علم مسألة عّدها �لعلما� من �لكبائر� �نٌِقل �إل ا� فيها

 � YتدJها� �يسsمن ��وسي! �غ Üم � مسائل �لغنا�� �®ذلك ��عا���من نظر -, �* بعض ��تأخرين �ن يت

-باحتها بما جا� عن بعض �ألئمة من �لسلف %نهم �نو� يستمعو. للغنا� �îو 9لك �ا �	= عن %هل ��دينة� فإنJه قJد 

  .اد�� ��ألا. ��ألناشيد� �ليس ��ر�= بذلك ��عا�Ü -طالقً �: �شتهر عنهم �لسما�� فا�ر�= بالسما� هو

  �Tلك ينقل �لعلما� %. �لسما� هو مذهب %هل �جا�� فأS سما�   %	�=�� ´ 

%	�=�� �لسما� �ST قد %طبق عليه �xاh �آل. k �قتنا �ّمJة� مJن ��بالغJة بسJما�  �Jد�� ��ألناشJيد : ��و�� 

  .�غsها

ئِل �إلما
ُ
ه �هللا -* مالك�قد س 	̄- Yنما يفعل 9لك عندنا �لفّسا� (  :عن �لغنا� فقا-(.  

ئِل �إلما* �لشاف°
ُ
ه �هللا -�س 	�=R %هJل ��دينJة ´ سألت �لشاف° عن �لسJما� �ST %: قاYف �سأ& يونس حيث :–̄	

ما �. � �أل�صا�Ü �%مJا  من %هل ��دينة كرR �لسما� -ال �ال %علم %حدً (  : - �هذ� نقل نفيس عنه -فقاY �لشاف° 

  �)ما �. من -نشا= �لشعر ��د�� �9كر ��ر�بع� فإنه مبا¡

ً

ه ال Íرn عن �لÏ* ��لّحن �-9
ّ
ø ر�= بذلك�� .  

مJا قJاY ف �%. ��ر�= بالسما� عند %هل ��دينة هو ��عا�Ü �'الd �لطر�� �هذ� جهJل شJنيع�يوهم كثs من �xقلة 

  .بذلك %حٌد معت�
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لم ¤فظ عن %حد �لم ير� عJن %حJد مJن �لصJحابة �ال مJن (  ":كف �لر�� " �بن حجر �·يت� k كتابه قاY بل 

Üبإباحة ��عا� Yابع� �ال من �ألئمة ��جتهدين من قا��(.  

بßس �  –لبس  �قد
ُ
ف k -باحة �للهو ��لغنا� حيث  كثs �ن  -%�ل

ّ
%=خلو� عن هو© %� شبهة مسJألة ��عJا�Ü صن

  .��وسي! فيها� �ال عالقة ·ا فيه�

Jه � �� 
ّ
ø كتابه k هذ� �@ا�� فر%يت %. من 9كر ��وسي! فيها ال =�ل k صّنفت gل� dصنفا�� k dقد نظر�

�حد�ً�� �من نظر -, %شعا	  ��9لك ال يعد� كونه شعرً  �من 9لك� �%نه يستدY ببعض �أللفاì �لg جا� فيها 9ِكر �لغنا�

  .��للغة �جد 9لك ظاهرً �®تب ر� �لع

منهJا مJا جJا� k �لصJحيح مJن ف �-ه �سلمص� �هللا علي -�يستدلو. ببعض �ألحا=يث �لg جا�d عن 	سوY �هللا 

تغنيJا. بغنJاٍ�  �عندS جا	يتا. -ه �سلمص� �هللا علي -=خل عx� lÚ¿: %نها قالت -	ô �هللا عنها -حديث �ئشة

´  -ه �سJلمص� �هللا عليJ -%مزما	 �لشيطا. عند 	سوY �هللا: فقاY - �هللا عنه	ô -كر �لصديقفدخل %بو ب �بعا�

 ¿x� Yعهما(( : -ه �سلمص� �هللا علي -فقا=((.  

= بالغنا� هو �د��� �هذ� معلو* �ال 	يب فيه� �لم Íالف k 9لك %حد من %هJل �للغJة� �ÉنمJا ���ر: مغنيتا. تغنيا.

  . أخرخالف فيه من َجِهل �الصطال¡ �ن ت

 
ً

  .ال مزما	 �ال طبل �ال غsها U. 9لك ليس فيه =�ل� فليس ثّمة 'لة ·وٍ - :فيقاY %�ال

wاç� هللا :�ألمر� Yسو	ه �سلمص� �هللا علي -%. -  
ً
� �معلو* %. ثّمة فر� ب� �لسما� ا� �لم يكن مستمعً ا�. سامع

  . ��الستما�

  . ختيا	R �من غs -نصاdهو %. ينفذ -, سمع �إلنسا. �� من غs � :فالسما�

فإ. �هللا عز �جل قد حّر* �لغيبة ��xميمة �حّر* �الستما� -�ها� ���لوh عند مJن JÍو� k �* �هللا عJز �جJل 

  .� �قد ينفذ  -, مَساِمِعِه �� من �ر�* �ال يأثم بذلك��ستهز��ً 

دR ش
ّ
  . � �ال يلحق k مالبسه فليس عليه ��ام# �هذ� نظs �لُمحر* حينما يأé -�ه من 	�"ة �لطيب �ا ال يتعم

ه �هللا  (  :�يقوY �بن قد�مة ̄	
ً
  .)للفتيا �من ال يفّر� ب� �لسما� ��الستما� فإ. 9لك جاهل� �ليس %هال

	ô �هللا  -�Íلط كثs من �xاh ب� هذ� �هذ�� �قد %�	= بعضهم k هذ� �@ا� ما جJا� عJن عبJد �هللا بJن عمJر

9ُنيه حينما سمع مزما	ً �يأé �لÏ* ع -عنه
ُ
% k ليه� ��ضع -صبعيه� .  

فسما� �ئشة للمغنيت� �للت� تغنيا. عندها بغنا� بعا� ليس ��ر�= بذلك ��عJا�Ü بJاإلطال�� �9لJك %. �ئشJة 

  ´ اتنكر �لزيا=k ª �إلطر�� بالقو�Y فكيف با�عا�Ü %يًض 

 Ì© �@يه�	بن �ألشج عن –كما تقد*  –فقد  sا: ( %* علقمة من حديث بكJخيه% dئشة قد ُخِفضت بنا� .%– 

� فقالت: فتأ�َن� فقيل  –�لقاسم بن �مد  lبمغ يلهيهن éئتو� بفال.� ف�� به فأخذ يغ� فر%ته �ئشة �هو يهز : نأ�

  .)شيطا. شيطا.! %خرجوR: 	%سه �شعرR طويل� فقالت

 Yبعضهم يستد�–  
ً
ه ص�J �هللا عليJ -. 	سJوY �هللا-(( : شJة %نهJا قالJتبما جا� k �لصحيح من حديث �ئ – ا%يض

  .))ليس�ë �%نا %نظر -, �فن �بشة k ��سجد -�سلم
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Yلزفن هو �لوثب بالسال¡: فيقا� .%.   

بشة ما�9 �نو� يقولو. ´��  

 k © �إلما* %¯د�	سند " قد �� " k n�öل�� " Rو." مسندJد :( من حديث %نس بن مالك %نهم �نو� يقولJد عبJم�

   .)صالح� �مٌد عبد صالح

-ضافة -, %. �لزفن هنا ��ر�= بJه �لوثJب  �-ه �سلمص� �هللا علي -فهذ� ما �. يزفن به �بشة k مسجد 	سوY �هللا

-�9 خJال مJن  ��غsJ 9لJك� k �ألعيJا= �îوهJا �بالسال¡ ��لرما¡� �هذ� جائز لشحذ �·مم �هاٍ= �م�	* �ألخJال�

ميدç �ªبوd 9لك عن 	سوY �هللا ��عا�Ü �'ال� wللهو� �». با�عا� d- ه �سلمص� �هللا علي-  
ً
  .�تقرير

9ٌنيه �قJو& �JوالR نJافع
ٌ
% k بعضهم بما جا� عن عبد �هللا بن عمر من �ضع -صبعيه Yبما �ستد	� ) : 

ً

´  ا%تسJمع شJيئ

Yال : فقا .(  

  !نه %9َِ. �والR نافع %. يسمع -: قالو� 

 . Y :-9فيقا
ً
 بينهما�ليس �ستماً�  لك سما�

ٌ
  . � �فر�

 k Yهذ� حديث منكر ": ( سننه " -ضافة -, %. %با =��= قا(.  

ة �هللا  	��R سليما. بن مو� عن نJافع عJن عبJد �هللا بJن عمJر� �تابعJه : %S  �)تابعه ميمو.(  :قاY �بن 	جب ̄	

  .ميمو.

��بJن  �كمالك بن %نس� �%يو� بن %¦ تميمJة �لسJختياd U w%صحا� نافع من �çقا� فأين �Éنكا	 %¦ =��= & �جيه

´�J�� كJلT ية نافع��	هم� %ين هم عن sال !  جريج� �عبيد �هللا بن عمر� �%يو� بن مو�� ��لليث� �غ- Rر�Jم يJفل

   .�ا يدY � نكا	ته �سليما. �ميمو.

: � يعJ)لJو تJر� �لشJيطا. ل�ëJ هJذR :   ( 	ية�� �لتسليم به� فإ. عبد �هللا بن عمر هو �ST قاY عن تلك ��ا

  . ��ا	ية لّما مر بها �ñ تغّ 

�حينما يستدY �@عض ببعض ��ر�ياd �ا جا� عن بعض �لسلف كعبد �هللا بن عمر� %� عبد �هللا بن %¦ جعفJر بJن 

Yو 9لك� فيقاî� ما ��ر�= بالغنا� هنا ´ : %¦ طالب� %نه �. يستمع �لغنا�  

Ssسا�ه نص �لقش	 k) : ما�Jة سJن  لJعن عبد �هللا بن عمر �عبد �هللا بن %¦ جعفر بن %¦ طالب م S�	 ما .%

  ).�ألشعا	 باألا.

 – ليس ��ر�= بذلك 
ً
  . �لغنا� ��حر* ���عا�Ü - اقطع

 k سا�ه	 k جب	بن � Yلك يقوT� " د (( " �لسما�Jوهم عنJهم ما يsعن بعض �لسلف من �لصحابة �غ S�	 قد� 

  .))�@عض -باحة �لغنا�� ���ر�= بذلك هو �د�� ��ألشعا	

ه �هللا -��بن قد�مة ف � � -̄	
ّ
ِهَم منه غs 9لك �لفهم بن �نبÚ -9قد عن

َ
   .ف

 �كثsً  ا�حينما ظهر �لغنا� k �لعصو	 ��تأخر�ª �توسع �xاh فيه توسعً 
ً
ال يمكن ألحٍد %. ¾�R%J  ا� حÊ بلغ به مبلغ

ٌس 
ْ
ن
ُ
  .بنصوÓ �ل}� من �لكتا� �لسنة �(يه %
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ببعض �xصوÓ من ��ر�ياd عJن بعJض �لسJلف k -باحJة ] فيه [  يستدY ا%حد �لكتا� من م? �مً  ��ا كتب

  . �لغنا�� كعبد �هللا بن عمر �عبد �هللا بن %¦ جعفر� �سعد بن -بر�هيم �غsهم من �لسلف

Yد �بن �لصديق قا¯% S	هو من علما� ��غر - :�لغما� 
ٌ
�%ما �سJتدال·م بJذلك (       -�عتقا=يه�� �É. �. فيه لوثة

 k - ا� �لعقال� � Áريم 9لك �لغنا� !! فعجيب 
ٌ
  .)فإ. -بليس =�خل

�ستحد�� �سائل �لطر� �تنو�  � فكيف بما %حدثه �xاh ��و* من غلو� k هذ� �@ا��ا�هذ� قبل نصف قر. تقريبً 

  ���لÏ* ��ائع ��بث �ر ��اجن���غ بالشع �'الd ��وسي!
ً
ال يأنس به %حJد مJن %هJل �إليمJا.  افتوسعو� فيه توسع

ق�.  

Yلك يقاT� :-يب	هذ� �ّر* بال  .É� � بّسJل� �hاJx� مJد �ّهJد�� �قJب±� من 9لك فقد لبّس �خ Yمن �ستد .

  .ة �لظلم�� �جعله k �� 'خر� �هذ� هو Õيا� من �xصوk Ó عليهم =ينهم� �خلط ما ج

  .%. يوضع �ل±� k غs موضعه: �لكذ� � �هللا عز �جل ��الف��ë عليه� ��لظلم هو من %عظم �لظلم �

ªٌ ((: يقوY �هللا تعا, k كتابه l=َْسو qُُجوُهُهم م� ِlهللا� 
َ
�َ 

ْ
َذبُو�

َ
يَن ك ِ

l
T� ©ِقيَاَمِة تََر

ْ
  .) ÷ð:�لزمر( ))َ�َيْوَ* �ل

Yقا� :)) 
َ
 م

ُ
ف

ْ
ق
َ
 ي
َ
مٌ َ�ال

ْ
 بِِه ِعل

َ
ك
َ
يَْس ل

َ
  .) ð):�إل��Û( )) ا ل

 : �من 9لك
ً
  .áجة �	�= بعض �أللفاì �لعامة ��وهمة �îو 9لك �لكذ� � �هللا� �%. ُ¾َْعل �ر�* حالال

�من تأمل بعض �آل	�� �لفقهية ��عاk ªþ هذ� �@ا� من -باحة �لغنا�� �Éباحة �للهو ��عا�Ü %� ��وسي! �îو 9لك� 

  .صنيع من ال يفّر� ب� �لغنا� ��د�� �ب� �لشعر � %S �جٍه �.%. هذR �آل	�� ��ألقو�Y  علم

 Yبهذ� �لقو Yمن قا�Yقو k ة �هللا فهو =�خل �من ال يفJر� ب�J �لغنJا� ��Jد�� (  :Yيقو حيث �بن قد�مة عليه ̄	

  .)ل للفتيا فإنه ليس بأه U �ب� �لسما� ��الستما� ��ب� �لشعر � %S �جٍه �.

Yهذ� �@ا� ���بس عليه 9لك قا k حينما =خل �Úنبق �بن قد�مه � �بن �
ّ
�يغلJب � : ( �بن قد�مة �حينما عل

 Yد�� �بنصوصه� فإنه �ا ضاقت عليه �ا=¡ �لغنا� ما�لظن %. 9لك ليس (اÜٍ عليه� �9لك %نه قد �ستدY للغنا� با

  .)-, ما يقا	به �هو �د�� 

Yمقا� يذكر خا�ه -�9 عيب بأمه : (  قا  .)فإ. �ألقر� يفتخر �ّمة �بن عّمه� ��بن �

  –�هذ� �بن قد�مة �ST قد 9كر عنه بعض ��عاþين
ً
" ��غ " %نه قد 9كر ��الk Ü مسألة �لغنا� k كتابه  - ا�تج

Yلغنا�: (فقا� k عليه) �ختلف %صحابنا Yتلف فيه: �قاÍ لغنا� �ا� .-!  

�ح  عنه �بن �نبÚ تكفRs �سJتحل �لغنJا�� �قJاY !!البن �نبÚ هو k �لعا* �ST توb فيه �خطا� �بن قد�مة 

 
ً
" ·اU ألنه قد خلط k هذ�� فكيف يأخذ منصف قو& حينما نJّص k  بعد* صال¡ �بن �نبÚ للفتيا �%نه ليس %هال

  != ´%. �لغنا� �ا Íتلف فيه� فأS غناٍ� %	�" ��غ 

  

ً

9-�  Röمه� �يف� Rö–كذلك  –�مه يف �	لسا. �لشا b� هم�	شعا% k ª=	هللا : لغة �لعر� �لو�� �Jص ¿x� *�

  .عليه �سلم

اِ. ُقبَيد �هللا بُن %¦ بَكر�ª فََوِ	ثJَه عنJه َقبَيJُد �هللا بJُن . -: �%ما ��غ ���طريب بالقر��ª فقيل
َ
 باأل

َ
�Y من قر%

َ
%

 �إلعمر� �Tلك 
ُ

Ü
l
َخذ 9لك عنه سعيد �لَعال

َ
%� � lSلُعَمِر� dُ

ْ
ه �هللاباqô يقاY قر%   .� كما نص � 9لك �بن منظو	 ̄	
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  ". �لسما� " �%ما ��بالغة با�لح� ���طريب لÏ* �هللا سبحانه �تعا,� فقد 9كر ��الÜ فيه �بن 	جب k 	سا�ه  *

Yعن %¦ حنيفة ��إلما* �لشاف° . %ك� �لعلما� � منعه� �9هب بعضهم-: �قا Sهو مر�� �Rجو�� ,-.  

* � ��نع
ّ
  .�منهم من ح  �إل ا� كأ¦ عبيد �لقاسم �بن سال

 خالÜ %يًض ) مقاماd ( �%ما قر��ª �لقر'. با�لح� ��إلطر��� �� ��قاماd �ا يسميه %هل �ألا. 
ّ
� قJد افهو �ل

  .Ú �غsهمانص � ��الÜ �بن �لقيم ��بن 	جب �نب

Yيقا� :- �ًÞ =مقصو dس� �لصوÁ� .'طر�. ��غّ بالقر% .É� Êح �ª=9لك عن �لعا nرÍ ما لم �.  

�â هذ� مزما	ً (( : =خل � %¦ مو� �ألشعرS فقاY -ص� �هللا عليه �سلم -%. �x¿: ��(�ل � 9لك
ُ
مJن  �لقد %

=��= Y' sمز�م((.  

ه � 	̄ Sهدx� .بو عثما% Yبعة - هللا قا	لفا� �لر�شدين �أل�� �	ابع� قد %=�� 	%¦ : (  -�هو من كبا 	قد =خلت =�

  .)مو� فما ��ِهللا سمعت صوd صنج �ال ناS %حسن من صوته 

معلو* %. ما k ��ز�مs �'الd �لطر� من �إلطر�� ���بالغة با�ث9 �غs 9لك� فإ. k قوY %¦ عثما. �xهدS : �هنا

ه� �عليه يقاYمن 9لك %. ف
ّ
ø من 9لك Tّ% يها من �إلطر�� ما هو:  

  :%. هذ� ¤مل � معني�

Yه:  ��ع� �أل�ø من 9لك Tّ% جٍه �.� �%نه� S% � Yهللا سبحانه �تعا, يطيب �لقو� *� .% .  

wاç� لح� : ��ع���� dهذ� هو �لظاهر� �9لك %نه قصد �لصو� �dلصو� d�9 ر�= بذلك هو�� .% d�9 به� �ما قصد

  .��عا�w فإ. ��عاw تسمع عند :ß %حد� �Tلك خّصها بد�	 %¦ مو�

 : نو� من %نو�� �للهو� �قيل: هو) �لصنج ( �معلو* %. 
ً
  .امطربً  اهو =فتا. من �xحا�h يàبا. ببعض فيصد	�. صوت

� ) sز�م��(  Ü)� � للهو من �لطبل� dبالعميدخل فيها 'ال ñ� ها�sوتً � غJص .� .É� ÊJر� حJاو*  يع ما %ط 

 
ً
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