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 :ملخص البحث
االنغام يتناول البحث تسليط الضوء على ضرورة معرفة حكم هللا تعالى لمن يريد اإلجادة في تالوة كتابه العزيز , التي يلزم منها االعتماد على  

فيها والقول الراجح منها   وآراء الفقهاء  المنبثقة من المقام العراقي المغنَّى, فيتناول البحث حكم الغناء باصطحاب اآلالت الموسيقية ومن دونها
مة للوصول إلى حكم تعلُّم المقام العراقي المغنَّى وتعليمه وتوظيفه في تالوة القرآن الكريم بالطريقة ال عراقية باستخدام على ما يبدو للباحث, كمقد ِّ

اقية التي تعتريها االحكام التكليفية الخمسة بناء على ما  بعض االنغام المستقاة منه مع الشروط التي تجيز ذلك , وحكم التالوة باالنغام العر 
 : الحكم الشرعي , نغم , مقام عراقي , تالوة , تعلُّم المقام العراقي وتعليمه.كلمات افتتاحيةيوافق الشرع أو يخالفه 

Abstract:   

with shedding light on the need to know the rule of God Almighty for those who want to be proficient in 

reciting His Holy Book, from which it is necessary to rely on the melodies emanating from the Iraqi sung 

maqam. As an introduction to the ruling on learning the Iraqi singing maqam, teaching it and employing it 

in reciting the Noble Qur’an in the Iraqi way using some of the melodies drawn from it with the conditions 

that allow that, and the ruling on reciting the Iraqi melodies that are covered by the five mandated rulings 

based on what is in accordance with the Sharia or against it. Opening words: Islamic ruling, melody, Iraqi 

maqam, recitation, learning and teaching the Iraqi maqam. 

 املقدمــــة :
الم على المبعوث فينا رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين, وعلى كل ِّ من اهتدى بهديه   الة والسَّ بإحسان  الحمد هلل رب ِّ العالمين, والصَّ

يلِّ المعب ِّرِّ عمَّا في  إلى يوم الدين.أمَّا بعد : فإنَّ تالوة القرآن الكريم, على مأل من النَّاس في المحافل القرآنية, بالصوت الَحَسن وبالنََّغمِّ الجم
, ولمَّا كان هذا    كتاب هللا تعالى من معاٍن ترغيًبا وترهيًبا, من أهم ِّ القربات إلى هللا تعالى , وُتعدُّ من فروض الكفاية في هذه األمَّة االسالمية

م في بيان الحكم الفقهي فيما يتعلَّق بالتالوة وتوظيف النَّغم في أدائها بالشكل   الشرعي الصحيح , والسيمَّا النََّغَم المأخوَذ من المقام  البحث المقدَّ
غم العراقي في التالوة , وهو  العراقي تحديًدا, وألنَّ الَمَلكة النَّغمية في التالوة العراقية بالتحديد ال تتأتَّى إالَّ بتتبُّع مصادرها التي ُيستقى منها الن

وتعليمه ؛ لذا كانت الحاجُة داعيًة لبيان الحكم الشرعي في كل ِّ ذلك , وبيان الشروط التي تسمح المقام العراقي المغنَّى, ممَّا يلزم منه تعلُّمه  
 دراسة فقهية مقارنة" .  -حكم تعلُّم المقاِم العراقيِ  وتعليمه وأثره في تالوة القرآن الكريم :"به؛ لذا كان البحث موسوًما بـ

 أسباب اختياري للموضوع:
ن القرَّاء , سواء أكانوا من العراق أم من خارجه , أنَّ أخذ النََّغم في تالوة القرآن الكريم من المقام العراقي  اشتهر على لسان البعض م 

روا لذلك بأنَّه تراث للغناء ال ينبغي استخدامه في تالوة القرآن وتجويده , ونسوا بأنَّ ما من تالوة تؤدَّى إالَّ وقد اسُتخدم   الغنائي ال يجوز , وبرَّ
م النَّغم , سواء أكان من المقام العراقي المغنَّى أم من غيره ؛ لذا جاء هذا البحث رًدا على التصريحات الصادرة ممَّن جهل علم األنغا  فيها

 والحكم الشرعي في التعامل معها في تالوة القرآن الكريم. 
 أهميَّة املوضوع:

الوة القرآن الكريم باستخدام االنغام وفًقا لقواعد التجويد , وكيفيَّة ادراج النَّغم تبرز أهم ِّية هذا الموضوع في بيان الحكم الشرعي في كيفية ت 
حكم االستماع  فيها بصورة صحيحة ومؤث ِّرة, من أجل تحسين الصوت أداًء, وترقيق القراءة المرتَّلة تالوًة , والسيَّما بالشروط المذكورة التي تخصُّ  

العراقي الغنائي وتعليمه واالستماع إليه خصوًصا , المتعل ِّقة باألحكام الفقهية المذكورة في هذا البحث, التي    للغناء عموًما, وتعلُّم المقام المقام
اقيَّة بالتحديد. هي األصل في تأليفه , ولم يَر الباحُث أنَّ بحًثا قد ُنشر من قبُل بهذا العنوان وبهذا الخصوص , والسيَّما فيما يخصُّ القراءة العر 

 لى أعلم وأحكم.  وهللا تعا
 خطَّة البحث :

مة ومن مبحثين وخاتمة مع التوصيات والمقترحات ثمَّ المصادر والمراجع:أمَّا المبحث  ن من هذه المقد ِّ  اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتكوَّ
ل فكان في بيان حقيقة الغناء لغة واصطالًحا, وأمَّا الث ل فكان من سبعة مطالب:أمَّا المطلب األوَّ اني فكان في بيان أقسامه المتَّفق على  األوَّ

فكان في  حليَّة الغناء فيها والمختلف في حكمه , وأمَّا الثالث فكان في بيان حقيقة المعازف المصاحبة للغناء لغة واصطالًحا , وأمَّا الرابع  
لها وآراء الفقهاء فيها وما القول الراجح من بينها  بيان أقسام المعازف وأنواعها , وأمَّا الخامس فكان في بيان حكم الغناء والمعازف المصاحبة  

وما الشروط التي وضعها الباحث للحيلولة دون تحريمها مطلًقا , وما االسباب التي دعت الباحث إلى األخذ بقول   -على ما يبدو للباحث  –
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نشأته وسبب تسميته وأركانه وأنواعه والقطع واالوصال  الجواز دون غيره , وأمَّا السادس فكان في بيان حقيقة المقام العراقي لغة واصطالًحا , و 
ه , فكان حكمه  المستخدمة فيه , وأمَّا السابع فكان في بيان حكم تعلُّم المقام العراقي وتعليمه شرًعا , وكيف أنَّ االحكام التكليفية الخمسة تعتري

زيز وتحصيل الَمَلكة النغمية منه والتدريب عليها , وإذا أضفى ذلك صفة  الندب فيما إذا كان المقصد من تعلُّمه االبداع في تالوة كتاب هللا الع
لقارئ من أهل الغناء الذي يتنافى مع وقار القرآن وتالوته ومخالا بقواعد تجويده يقيًنا فحكمه حينئذ الحرمة , وظناا فحكمه الكراهة , وإذا كان ا

حافل , وال سبيل لتطوير حاله في التالوة إالَّ في تعلُّمه يقيًنا كان تعلُّمه واجًبا, وإذا  االختصاص في القراءة ومن القرَّاء المسموع لهم في الم
ن :أمَّا  استوت االمور ال إخالل في القراءة وال يقرأ القارئ على مأل فحكم تعلُّمه مباًحا في هذه الحالة.وأمَّا المبحث الثاني فكان في مطلبي

ل فكان في بيان كيفية   التالوة الصحيحة على الوجه الشرعي , مع شروط تحقُّق ذلك , وأمَّا الثاني فكان في بيان حكم التالوة  المطلب األوَّ
ها وهي بهذه الُمستخدم فيها االنغام المستقاة من المقام العراقي , وكيف تعتريها االحكام التكليفية الخمسة , وما الشروط المتعل ِّقة في حكم جواز 

 لمقترحات والمصادر والمراجع .الصفة , ثمَّ التوصيات وا 
  ّياء واملعازف واملقام العراقَنالِغ :املبحث األول

 : حقيقة الِغَناءاملطلب األول
 الفرع األول: تعريف الِغَناء لغة

َناء: كما قال الجوهري:)  ناءُ الغِّ َناءُ , وكما قال ابن منظور:)  1(السماع  من  بالكسر  والغِّ وتِّ   مِّنَ   والغِّ   ْبنُ   ُحَمْيد  َقالَ   بِّهِّ،  ُطر ِّبَ   َما:  الصَّ
ْبتُ :َثْورٍ  َناؤها   يكونُ   َأنَّى  َلَها  َعجِّ يحًا،...    غِّ قِّها  َتْفَغْر   َوَلمْ   َفصِّ ْعرِّ   َغنَّى  َوَقدْ ,    َفما  بَمْنطِّ  وَتَغنَّى  أُْغنِّيَّة  ُيَغن ِّي  فالن    َغنَّى :  َوُيَقالُ   ..بِّهِّ   وَتَغنَّى  بِّالش ِّ

يَدهْ   اْبنُ  َقالَ . ..بَِّمْعًنى وَتَغنَّى وَغنَّى  .. اأَلغانِّي َوَجْمُعَها َحَسنة، بُأْغنِّيَّة ْندِّي: سِّ جاءَ  والَمْدحَ  الَغَزل  َأنَّ  َوعِّ ْنَها واحدٍ  كل ِّ  فِّي  ُيَقالُ  ماإِّنَّ  والهِّ  َغنَّْيت مِّ
ن  َأن  َبْعدَ   وَتَغنَّيت ت:  وَتغنَّى  الحمامُ   وَغنَّى.  بِّهِّ   فُيغنَّى  ُيَلحَّ َناء على الترجيع والترنم والتطريب والتغريد والتمريق,فأمَّا الترجيع  2(َصو  .ويطلق الغِّ

ْوتِّ   فِّي  ,وأمَّا التطريب:)4(اءنَ الغِّ   في  الصوت  ترجيع  ,وأمَّا الترنُّم فهو:)3(اءنَ والغِّ   القراءة  في  حن باللَّ   الصوت  ترديد  فهو:) هُ   الصَّ يُنهُ   َمدُّ  5( َوَتْحسِّ
َبه  ,التََّغن ِّي  ,وهو:) َناُء،,وأمَّا التمريق:)  7( بالغناء  بالصوت  التطريب,وأمَّا التغريد فهو:)  6ي( َتَغن ِّ :  وَطر َِّب   ُهَو،  طرَّ ْوتِّ   َرْفعُ   ُهوَ :  َوقِّيلَ   الغِّ  ... بِّهِّ   الصَّ

ُكونِّ  والَمْرق، َناء:  بِّالسُّ ماء غِّ فِّلة، اإلِّ هِّ  للُمَغن ي َوُيَقالُ . .اْسم   َوُهوَ   والسَّ ماع فهو:)8(َغنَّى  إَِّذا َتْمرِّيقاً  ُيَمر ِّقُ  َمرَّق  َوَقدْ  الُمَمر ِّق، َنْفسِّ  َما وكلُّ   ,وأمَّا السَّ
ماعُ .  َسَماع    َحَسنٍ   َصْوتٍ   مِّنْ   اأُلذن   اْلَتذَّْتهُ  ناءُ   :والسَّ َناء اخُتصَّ لإلبل,والنَّْصب والرُّكبانيُّ والتغبير كذلك أنواع من    9(الغِّ والحداء نوع من أنواع الغِّ

َناء.  10الغِّ
 الفرع الثاني:تعريف الِغَناء اصطالًحا: 

َناءُ قال ابن نجيم الحنفي:)    ما   وقصر   يقصر  ما  مدُّ   وهو  بالمد ِّ   اءنَ الغِّ .وقال أبو الحسن المالكي:) 11(اْلُمَغن ِّي  َصْوتُ   فَِّعالٍ   َوْزنِّ   َعَلى  اْلغِّ
 اءنَ الغِّ .وقال العمراني الشافعي:) 12( بغيرها  أو  بآلة  كان  سواء  لإلطرابِّ   اطلبً   للقلب  اكً محر ِّ   المعنى  مفهوم  بطي ِّ   كالم  من  الصوت  لتحسين  يمدُّ 
َناء.وقال ابن حجر العسقالني:)13( باأللحان  يغن ِّ التَّ :  وهو ْوتِّ   َرْفعِّ   َعَلى  ُيْطَلقُ   الغِّ   النُّونِّ   بَِّفْتحِّ   النَّْصبَ   اْلَعَربُ   ُتَسم ِّيهِّ   الَّذِّي  التََّرنُّمِّ   َوَعَلى  الصَّ

َداءِّ   وَعلى  اْلُمْهَمَلةِّ   َوُسُكونِّ  الحنبلي:)14( اْلحِّ البهوتي  َناءُ .وقال  ،  اْلُمْعَجَمةِّ   اْلَغْينِّ   بَِّكْسرِّ   اْلغِّ ْوتِّ   َرْفعُ   َوُهوَ   َواْلَمد ِّ ْعرِّ   الصَّ   َوْجهٍ   َعَلى  بِّالش ِّ
َناء لغة واصطالًحا إلى حدٍ  ما,بحيث يكون بينهما عموم    .15(َمْخُصوصٍ  م من أقوال اللغويين وأقوال الفقهاء,يبدو لي تداخَل حدَّي الغِّ  وممَّا تقدَّ

,إذ أنَّه في اللغة أعمُّ ممَّا هو عليه في االصطالح,فهو أعمٌّ مطلق, وفي االصطالح ما كان على وجٍه م خصوٍص,فهو أخصٌّ  وخصوص  مطلق 
ناء  عند أهلِّ اللغة عموًما ,وليس العكس,بفارق أنَّ في ا  ناٍء عند أهلِّ االصطالح الزمه التَّطريب والتَّرنُّم ,هو غِّ للغة يكون بهما مطلق ,فكلُّ غِّ

,ومن   16(لألسماع  جمالها  ومظهر  األصواتِّ   سبُ نَ   فهو  اءنَ الغِّ أو من دونهما,حيث ُيفهم ذلك من تعريف ابن خلدون االصطالحي له بقوله:)
َناءِّ  َصْوَتهُ   َرْفعِّ  مِّنْ  لُِّكل ِّ كالم ابن منظور اللغوي حيث قال:) ْوتِّ  ُمْنَتَهى: والَعقِّيرة.َعقِّيرته َرَفعَ  َقدْ :بِّاْلغِّ   صوَته   َرَفع َمنْ  وكلُّ , وقال أيًضا:)17(الصَّ

ْندَ   فَصْوُته   وَواالهُ  ناء    اْلَعَربِّ   عِّ م تبيَّن لي أنَّ  18(غِّ ُن  .وممَّا تقدَّ الِغَناء هو:أداٌء صوتيٌّ بكيفية معينة تستسيغها األسماُع من حيث النَّغُم الُملحَّ
ادُح الُمرنَُّم,الذي يلزم منهما التَّطريَب لتحريك الفؤاِد.  وُت الصَّ َناَء له ألفاظ  ذات صلة تدلُّ عليهوالصَّ كما بينَّاه - وممَّا يجدر باإلشارة إليه أنَّ الغِّ

َناُء سماعه رحمانياا أو شيطانياا بحسب ما يشوبه من فحش ومحرم   -آنًفا في تعريفه اللغوي  رع فممكن أن يكون الغِّ ماع,ومن جهة الشَّ مثل السَّ
َناء بإذن هللا تعالى- أو خلو ِّه من ذلك م  -على ما سنبي ِّنه الحًقا في حكم الغِّ اع له نحو أربعة عشر اسًما  فإذا ما كان فاحًشا فهو شيطانيٌّ السَّ

  والزور،   والباطل،  واللغو،  اللهو،:ااسمً   عشر  بضعة  رعالشَّ   فى  له  الرحمانى،  للسماع  المضاد    الشيطانى  السماع  هذا  يذكُرها ابُن القي ِّم,حيث قال:)
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 ومزمور  الشيطان،  وصوت  الفاجر،  والصوت  األحمق،  والصوت  القلب،  فى  النفاق  ومنبت  الشيطان،  وقرآن  الزنا،  ورقية   والتصدية،  والمكاء،
 .19( واأَلْوَصافِّ  اأَلْسَماءِّ  لِّذى َتبَّا...  َأْوَصافِّهِّ  َعَلى  َدل ْت  أْسَماْؤهُ  :والسمود الشيطان،

 : أقساُم الِغَناءاملطلب الثاني
فنا عليه آنًفا , المجرد من اآلالت العازفة معه, هو ليس محرًما في ذاته من حيث هو,وإنَّما من حيث غيُره بما يؤث  َناء كما تعرَّ ر فيه الغِّ

,حيث ؛لذا فهو على قسمين أو ضربين,كما نوَّه عنه ابُن المزين    20فيجعله محرًَّما ,كالكالم الفاحش فيه وصحبة أهل الفسق في مجالسه وغيرها
المغنَّى منه من ذكرِّ  َسلَِّم  إذا  النَّاسِّ باستعمالهِّ...  َناًء على ضربين:أحدهما: ضرب  جرْت عادُة  أنَّ ما ُيطلق عليه غِّ الفواحشِّ  قال:)فاعلم   

الشعر, من غزل  المارق  المختارون  المغنون  ينتحله  الثاني:َغَناء  ...والضرب  فيه  ُيختلف  جوازه,وال  في  شكَّ  ...فال  له  والمحرماتِّ الملحنون 
َناء المختلف فيه(  .21بالتلحينات األنيقة,المقطوع له على النغمات الرقيقة التي تهيج النفوس وتطربها كحميات الكؤوس ؛ فهذا هو الغِّ

 الفرع األول:القسم األول من الَغَناء)المتفق على حلِ يته(
ليُل في كلٍ  منها بإباحتها,على النحو اآلتي  َناء له أنواع ثمانية,قد ورد الدَّ  :22وهذا القسم من الغِّ

ر   َأَبا َأنَّ ):رضي هللا عنها-َعاِئَشةَ  َعن   فقد جاء في الصحيحين,ِغَناء الجواري أيام األعياد-أولً  َها ،َدَخلَ  َبك  َدَها َعَلي   َأيَّاِم ِفي َجاِرَيَتانِ   َوِعن 
ِرَباِن،َوالنَِّبيُّ  ِمَنى ِبِه، ُمَتَغش      ُتَدفِ َفاِن،َوَتض  َتَهَرُهَما ِبَثو  ،َفَكَشفَ  َأُبو َفان  ر  ِهِه،َفَقالَ  َعن    النَِّبيُّ  َبك  ُهَما":َوج  ،َفِإنََّها َأَبا َيا َدع  ر  ،َوِتل كَ  َأيَّامُ  َبك    ِعيد 

 .23"( ِمًنى َأيَّامُ  اأَليَّامُ 
رب بالدُّف من أجله في أيَّام األعياد وغيرها,رفًقا:الدللةوجه   َناء واستعمال األلحان والضَّ ؛إذْ   إْجَمامِّ   فِّي  بِّاْلَخلِّيَقةِّ   فيه ترخيص في الغِّ  اْلُقُلوبِّ
يُعَها َلْيَس  دَّ  َيْحمِّلُ   َجمِّ يد نِّْسَبة فأضاف ,ويستوي في ذلك الجميع,كما قال الجذمي:)24َدائًِّما اْلجِّ ْطاَلق على اْلَيْوم إَِّلى  اْلعِّ  إَِّقاَمتَها   فِّي فيستوي  اإْلِّ
 .25(َوالر َِّجال  َوالن َِّساء، َواْلَجَماَعة، اْلَفذ،
َبيِ عِ   كما ورد في حديث  ِغناء الجواري في األعراس,- ثانًيا تِ   الرُّ ذِ   ِبن  َراءَ   اب نِ   ُمَعوِ  ،  ُبِنيَ   ِحينَ   َفَدَخلَ     النَِّبيُّ   َجاءَ حيث قالت:)  ،26  َعف   َعَليَّ

ِلِسكَ   ِفَراِشي  َعَلى  َفَجَلَس  ِرَياتٌ   َفَجَعَلت    ِمنِ ي،  َكَمج  ِرب نَ   َلَنا،  ُجَوي  ف ِ   َيض  ُدب نَ   ِبالدُّ مَ   آَباِئي  ِمن    ُقِتلَ   َمن    َوَين  ،  َيو  ر  َداُهنَّ   َقاَلت    ِإذ    َبد    َنِبيٌّ   َوِفيَنا:  ِإح 
َلمُ  ، ِفي َما َيع  تِ  ِبالَِّذي َوُقوِلي َهِذِه، َدِعي": َفَقالَ  َغد   .27"( َتُقوِلينَ  ُكن 

:)  :وجه الدللة ْندَ   الدُّف ِّ   َضْربِّ   َجَوازِّ   َعَلى  َدلِّيل    َوفِّيهِّ   كما قال الهرويُّ َتانَ   َبْعُضُهمُ   لِّإْلِّْعاَلنَِّوَأْلَحقَ   َوالز َِّفافِّ   الن َِّكاحِّ   عِّ يَدْينِّ   اْلخِّ   مِّنَ   َواْلُقُدومَ   َواْلعِّ
َفرِّ  ُرورِّ  اأْلَْحَبابِّ  َوُمْجَتَمعَ  السَّ  .28(لِّلسُّ

فر-ثالًثا ،  فِّي   ُسَلْيمٍ   ُأمُّ   َكاَنْت :  َقالَ   ،    َأَنسٍ   َعنْ , فقد ورد  ِغَناء السَّ ،  َيُسوقُ       النَّبِّي    ُغاَلمُ   َوَأْنَجَشةُ   الثََّقلِّ نَّ  َأْنَجُش،   َيا " :    النَّبِّيُّ   َفَقالَ   بِّهِّ
 .29"(بِّالَقَوارِّيرِّ  َسْوَقكَ  ُرَوْيَدكَ 

ْيرِّ   فِّي الر ِّْفقُ  بِّهِّ  اْلُمَرادَ   َأنَّ كما قال النووي:):وجه الدللة َنَّ ؛السَّ بِّلَ  ألِّ  َوَأْتَعَبْتهُ  الرَّاكِّبَ  َفَأْزَعَجتِّ  َواْسَتَلذَّْتهُ  اْلَمْشيِّ  فِّي  َأْسَرَعْت   اْلُحَداءَ  َسمَِّعتِّ  إَِّذا اإْلِّ
َنَّ ؛َذلِّكَ  َعنْ  َفَنَهاهُ  ْندَ  َيْضُعْفنَ  الن َِّساءَ   ألِّ ةِّ  عِّ دَّ هِّ  َوفِّي... وسقوطهن َضَرُرُهنَّ   َوُيَخافُ  اْلَحَرَكةِّ   شِّ يثِّ   َهذِّ َفرِّ  َوَجَوازُ  ...  اْلُحَداءِّ  َجَوازُ  اأْلََحادِّ  .30(السَّ
 مسجده،    هللا  رسول  بنى  لما):  قال  الهذيل،  أبي  بن  هللا  عبد  عن  الِغَناء عند التنشيط على األعمال الشاقة كبناء المساجد,فقد ورد  -رابًعا
   هللا  رسول  وجعل,المساجدا  نبني  المسلمون   نحن:ويقول  يرتجز،  عمر  فجعل  وعمار،  هو  يحمل    النبي  وجعل  يحملون،  القوم  جعل
 .31"( المساجدا": يقول

,ويعالج  وفضله  العمل  ثواب  سماع  عند   والكسل  الفتور  من   للنفس  يعرض  ما  وزوال   ، هفي  النشاطَ   للسامعين  يوجب  إنَّ اإلرتجازَ :وجه الدللة
 32له. سماعالب األعمال الشاقة كحمل األثقال في البناء بالتخفيف على النفوس وتطييبها

  النَّبِّيُّ   َكانَ   ):،َقالَ     بن عازِّب  الَبَراءِّ   َعنِّ   يوم الخندق,فقد ورد  والصحابة  , كما أرتجز النبيِغَناء الغزاة في سبيل هللا تعالى  -خامًسا
   َُحتَّى  َيْومَ   التَُّرابَ   َيْنُقل،  َأَبْيَنا:»َصْوَتهُ   بَِّها  َأَبْيَنا«َوَرَفعَ   فِّْتَنةً   َأَراُدوا  َعَلْيَنا،إَِّذا   َبَغْوا   َقدْ   األَُلى   إِّنَّ ...:»َبْطُنُه،َيُقولُ   اْغَبرَّ   َبْطَنُه،َأوْ   أَْغَمرَ   الَخْنَدقِّ

 .33( َأَبْيَنا«
  أعمالهم،   مواصلة  على  العاملين  ويشجع  والعزائم،  النفوس  يقو ِّي   الذي  الحماسي  الشعر  إنشاد  استحبابقال صاحب منار القاري:):وجه الدللة

 .34( الخندق حفر عند  فعل كما
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,فقد ورد عن    -سادًسا ,والغرض منها التَّمدح بالشجاعة لتقوية النفوس وإرهاب العدوِ  جزيَّات التي تقال عند لقاء العدوِ   بن عازب الَبَراءِ الرِ 
َمِئذ    ُيَول ِ   َلم     ّللاَِّ  َرُسولُ  َأمَّايوم حنين أنَّه قال:) ِرُكونَ   َغِشَيهُ   َفَلمَّا...َيو  ،َأَنا  لَ   النَِّبيُّ   َأَنا":َيُقولُ   َنَزَل،َفَجَعلَ   الُمش  دِ   اب نُ  َكِذب  : ،َقالَ "الُمطَِّلب    َعب 

َمِئذ   النَّاسِ   ِمنَ  ُرِئيَ  َفَما هُ  َأَشدُّ  َيو   . 35(ِمن 
الدللة ابن بطال:):وجه   فيما  بكاذب  أنا  ليس:أي.كذب  ال   النَّبي  أنا:  قال  هالنبوة؛ألنَّ   إثبات  وفيه.القتال  عند   والندابة   الفخر   جواز   وفيهقال 

 .36( إليه  هللا أوحى بما صرالنَّ  من يقين على  ...والنَّبيأقول
يَنةِّ،  بَِّبْعضِّ   َمرَّ     النَّبِّيَّ   َأنَّ ,أنَّه قال:)   َمالِّكٍ   ْبنِّ   َأَنسِّ   َعنْ ,فقد ورد  الِغَناء عند قدوم الغائب   -سابًعا ،   َيْضرِّْبنَ   بَِّجَوارٍ   ُهوَ   َفإَِّذا   اْلَمدِّ نَّ   بُِّدف ِّهِّ

ارِّ  َبنِّي مِّنْ  َجَوارٍ  َنْحنُ :َوَيُقْلنَ  َوَيَتَغنَّْيَن، بُُّكنَّ  إِّن ِّي  َيْعَلمُ  ّللاَُّ ":  النَّبِّيُّ  َفَقالَ ,َجارِّ   مِّنْ  ُمَحمَّد   َحبََّذا َيا...  النَّجَّ  .37"( أَلُحِّ
َنائهنَّ وضربهنَّ بالدُّف ِّ بمقدمه الشريف وإظهارهنَّ للبهجة والسرور لذلك, ممَّا يدلُّ على جواز فعل ذلك      النَّبِّيُّ أقرَّ  :وجه الدللة الجواري بغِّ

 38عند قدوم الغائب.
ر    َأِبي  َعن    رفع الحجيُج صوَتهم عند التلبية,فقد ورد  -ثامًنا يقِ   َبك  دِ  َمالِ   َأيُّ :  ُسِئلَ     ّللاَِّ   َرُسولَ   َأنَّ :)الصِ  َع   . 39"(َوالثَّجُّ   ال َعجُّ ":َقالَ   َأف َضُل؟  األ 

ْوتِّ  َرْفعُ  اْلَعجُّ بأنَّ العجَّ نوع  من أنواع التَّغني, كما قال البغوي:):وجه الدللة ،َوالثَّجُّ  الصَّ َناَء المباَح  40( اْلُبْدنِّ  َنْحرُ  بِّالتَّْلبَِّيةِّ م تبيَّن أنَّ الغِّ .وممَّا تقدَّ
َناٍء مباٍح ممكن أن يقاس عليه,ما لم تتخلله المحرَّمات كالخمر في أثنائ ة  قد ورَد النَُّص بحل ِّيتها,وكذلك كلُّ غِّ ه أو تشوبه الفواحش  له أنواع  عدَّ

ناء النساء لتسكين صغارهنَّ الذي عادة يخلو ممَّا يج َناء هو اإلباحة,وبعض 41عله محرًَّما,وما شاكل ذلك.بكالمه البذيء,كغِّ فحكم هذا النوع من الغِّ
ل فيه ويجعله بين اإلباحة واالستحباب,كما قال ابن زغدان:)   المستحب   من  وجعل  ومستحب،  مباح:  إلى  مهقسَّ   من  العلماء  ومنالعلماء من ُيفص ِّ

 .43( بإجماع المباح المطلق هو الغناء من النوع وهذا: الطبري   قال طَّال:),وقال ابن ب42( ذلك سوى  فيما والمباح ونحوه، العرس في الغناء
 الفرع الثاني:القسم الثاني من الِغَناء)المختلف في حكمه(

وصًفا   معروفة  معينة  امرأة  بأوصاف  الصريح  ,كالغزل  الفاضحة  األلفاظ  من  والبذيُء  الكالم  من  الفاحُش  يتخلله  الذي  َناَء  الغِّ إنَّ 
في   شكَّ  المعاصي,فال  ارتكاب  على  وتشجيعها  النفوس  إثارة  شأنه  من  ,الذي  ذلك  وغير  والقينات  كالخمر  بالمحرَّمات  ماجًنا,والمصحوب 

ناء المحرم الذي لم ُيختلف فيه عند جميع أهل العلم باالتفاق.  تحريمه,سواء أكان َناء الذي اخُتلف   44مع اآلالت العازفة أم ال,فهذا هو الغِّ أمَّا الغِّ
َناُء من النوع الذي يتداوله لفسق  أهل ا  فيه , فمداره بين موضوع األغنية المباح ,وممَّا خالطه من شبهات جعلته مكروًها أو محرًما,كأن يكون الغِّ

َناء المباح أم ال,على اختالف بين الفقهاء   في والمجون عادة , وإن لم تصاحبه اآلالت العزف,وبين ما يكون مع مصاحبتها,سواء أكان من الغِّ
َناء بإذن هللا تعالى.    45ثالثة مذاهب بين مجيز وكاره ومانع,على ما سيأتي بينه في حكم الغِّ

 املَعاِزف: حقيقة املطلب الثالث
 الفرع األول: تعريف المَعاِزف لغة

منظور:)  ابن  ُدَها:والَمَعازِّفُ . َلَها:  َعْزفاً   َيْعُزفُ   َعَزفَ قال  ْعَزَفة  مِّْعَزف  الَمالهي،َواحِّ دُ :َوقِّيلَ ...    ومِّ  َغْيرِّ   َعَلى   َعْزف    الَمَعازِّف  َواحِّ
ُفوف  َوهِّيَ   ،  بالَمعازِّف  اللَّعِّبُ :  الَعْزفُ ...صوُته:  الدُّف ِّ   وَعْزفُ ...قَِّياسٍ  بُ :والَعازِّفُ ...ُيضرب  مِّمَّا  َوَغْيُرَها  الدُّ   َعَزفَ   والُمَغني،َوَقدْ   بَِّها  الالعِّ
 .46( َعْزفاً 

 الفرع الثاني:تعريف الَمَعاِزف اصطالًحا 
زي:)  َدةُ   بَِّها  الَّتِّي ُيْضَرب  اللَّْهو  آاَلتُ   هِّيَ الَمَعازِّف:  قال الُمطر ِّ  اآلالت  الزاي،  وكسر  الميم  بفتح:  المعازف.وجاء في المعجم:)47( َعْزف    اْلَواحِّ

يُّ   اْلَمْعَنى  َيْخُرجُ   َوالَ .وجاء في الموسوعة عن معناها:)48(اعمومً   الموسيقى  آالت...ونحوهما  والكمان  كالعود  الوترية  الموسيقية اَلحِّ ْصطِّ   َعنِّ   االِّ
 .49(  اللَُّغوِّي ِّ  اْلَمْعَنى

 : أقسام الَمَعاِزف المطلب الرابع
النح  إيقاعية)طبلية(,وعلى  أقسام,اآلت وترية ,واآلت هوائية)مزمارية(,واآلت  الَمَعازِّف عموًما من حيث تنوُع اآلتِّها على ثالثة  و ُتقسم 

 :50اآلتي
ة أنواع,منها:  وهياآللت الوترية:  -األول  اآلالت التي تستخدم فيها األوتار إلخراج األصوات منها بالعزف عليها,ولها عدَّ

وجهه   -1 على  دائرية  فتحة  سوى  جهاته  جميع  من  مغلق  كمثري  بشكل  الخشب  من  مصنوع  صندوق  من  وعائلته:ويتكون  العود 
البعيد عن الصندوق أوتار  متوازية نهايتها عند طرف الصندوق   المستوي؛لتضخيم الصوت الخارج منه,وتتصل به رقبة خشبية ُيشدُّ في طرفها
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ة أسماء غير العود كالمزهر والبربط,وممَّا يشبه العود الطنبو  ر الذي البعيد عن الرقبة تحاذي الفتحة التي على وجه الصندوق المستوي,وله عدَّ
 غيرها. هو أصغر حجًما وأطول رقبة,وما كان على شاكلته من الوتريات كالكيتار,و 

الجنك أو الهارب أو الصنج أو القيثار: هي آالت تعمل بنفس مبدأ العود ولكنها تختلف عنه في الشكل واألداء فهي ذات رقبة طويلة    -2
 وصندوقها أقل سمًكا من صندوق العود ويضرب على أوتارها من الجانبين مًعا. 

ٍك قليل, فتحاته صغيرة على سطحه حيث تمرُّ األوتار من القانون:هو صندوق خشبي مستوي القاعدتين على شكل شبه منحرف بسم -3
 فوقها بكثافة وبشكل رتيب,وكلُّ ما كان على شاكلته كالسنطور والبيانو وغيرهما. 

الرباب:وهو صندوق خشبي الهيكل مغلف بجلد رقيق في جميع جوانبه على شكل متوازي مستطيالت ذا جانبين مقوسين وبوتر واحد   -4
حتى نهاية طرفه اآلخر,وما كان على شاكلته ولكن بشكل دائري صغير ما يعرف بالجوزة ,وما كان بنفس مواصفاته  يتصل من طرف رقبته  

ولكن بفتحة في وسطه تتصل به رقبة صغيرة من الخشب تمرُّ األوتار من طرفها من فوق الفتحة حتى طرف الصندوق البعيد ما يعرف 
 بعصا رفيعة ُيشدُّ في طرفيها وتر واحد يعزف به على أوتارها .بالكمان, ويعزف على جميع أوتار هذه اآلالت 

 وهي التي يخرج منها الصوت بطريقة النفخ , وتسمى أيًضا بآالت النفخ , منها:  اآللت الهوائيـة:-الثاني
م العازُف بالضغط عليها بالصوت الخارج منها عند    الناي:وهو -1 ة ثقوب على واجهتها, يتحكَّ قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين ومثقبة بعدَّ

 نفخه من أحد طرفيها,وممكن أن يصنع من الخشب أو المعدن,ويسمَّى أيًضا بالشبابة أو القصابة. 
لى شكل دائري واآلخر مستدق وكالهما مفتوح الجانبين ,وفي  المزمار:وهو اسطوانة مجوفة مخروطية الشكل أحد طرفيه مستعرض ع -2

واجهته ثقوًبا كالتي في الناي ولكن أعالها من الطرف المستدق يوجد قشة صغيرة تتصل من جهة واحدة من ضمنه هي التي تحدث الصوت  
ش على  كان  ممَّا  ,وغيرها  والسرناي  والشياع  باليراع  المزمار,ويسمى  بلسان  وتسمى  النفخ  والقرن  عند  كالبوق  مختلفة  بأحجام وأشكال  اكلته 

 وغيرهما.
 وهذه اآلالت يخرج منها الصوت بطريقة الضرب عليها أو النقر, وتسمى أيًضا بآالت  اآللت اإليقاعية -الثالث

 الضرب أو النقر,وهي نوعين: 
: -أ النوع من اآلالت يكون الضرب فيها على جلد رقيق مشدود على إطار أو هيكل خشبي عادة أو معدني,ويدخل    هذااآللت ذات الرقِ 

فوف   الدُّ نحاسية)جالجل(,وتسمى  صنوج  بأطرافه  توضع  الذي  والزنجاري  المستدير  والدُّف  المربع  كالدُّف  بأنواعها  فوف  الدُّ النوع  هذا  في 
الت الطبول بأنواعها المختلفة كالطبل المستدير الكبير واالسطواني ,والنقارات المصنوعة من فخار أو  بالغربال,ويدخل أيًضا بهذا النوع من اآل

مَّاة نحاس على هيئة الطاسة التي أكبر أنواعها يسمَّى بالتمباني,وأيًضا الكوبة التي تكون بشكل طبل دقيق الوسط واسع الطرفين,والطبلة المس
ة أو الدنبك,ويطلق عل  ى الطبول عموًما اسم الَكَبارات.بالدربوكَّ

بذاتها: -ب تة  المصوِ  أشكال  اآللت  على  ,وتكون  ببعض   بعضها  بضرب  مختلفة,وتستعمل  قطع  من  ُيصنع  اآلالت  من  النوع  وهذا 
ات مختلفة,وهيئات تختلف باختالف المقاصد من صناعتها والمواد المستعملة فيها,مثل المصفقات عموًما كالجنجانات والصاجات والصنوج

 واألجراس وغيرها.
 :حكم الِغَناء وامَلَعاِزف:املطلب اخلامس

أ   مخالطة  والمنكر,ومن  الفحشاء  من  كالمه  َسلَِّم  العزف,وقد  آالت  من  المجرد  َناء  الغِّ علينا,أنَّ  مرَّت  التي  َناء  الغِّ أقسام  في  هل  بينَّا 
َناء مع آالت العزف,بين اإلباحة الفسوق,وخلت مجالسه من الخمور والمحرمات,ال شكَّ في جوازه,وقد اختلف ا لفقهاء في حكم هذا النوع من الغِّ

 , على ثالثة أقوال: 51والكراهة والتحريم 
 : إباحة الِغَناء مع آلت العزف القول األول

52,منهم عبد هللا بن جعفر , ومن آل بيت النبي,منهم عمر بن الخطَّاب   وممَّن ذهب إليه الكثير من الصحابة 
  والكثير من ,

المسي ِّبالتابعين   ابن  الزُّهري ,منهم سعيد  المدينة,منهم  أهل  فقهاء  الحنابلة, 53,وأكثر  الشافعية,وبعض  المالكية,وبعض  ,وبعض متأخري 
  54وجميع الظاهرية.

  55والشافعية والحنابلة في األصح ِّ ممَّا روي عنهم. وممَّن ذهب إليه الحنفية,والمالكية:كراهة الِغَناء مع آلت العزف:القول الثاني
 .56وممَّن ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية لهم القول الثالث: تحريم الِغَناء مع آلت العزف:
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 :57استدلوا بالكتاب والسنة: أدلة أصحاب القول األول القائلين باإلباحة
 أما الكتاب:

 . 58 چ.. ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    چ :تعالىفقوله  -1
,ممَّا يستدل به أنَّ الغناء الخالي من الفحشاء هو من األمور المباحة التي  59كما قال ابن المزين:)أنَّ القول يعمُّ الغناء وغيره(:وجه الدللة

 60يجوز االستماع لها؛لعموم القول في اآلية. 
 .61چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ  وقوله تعالى:-2

َناُء الذي يستسيغه السامع من ضمنها, وقد نوَّه الرازي عن هذا المعنى بقوله:) أنَّ الطيبات هي عموم المستلذات,فيدخل وجه الدللة:  َفَكاَنْت الغِّ
هِّ  يُبهُ  َما ُكل ِّ  فِّي اأْلَْصلَ  َأنَّ   َعَلى  َدالَّةً  اآْلَيةُ  َهذِّ لُّ  الطَّْبعُ  َوَيْسَتلِّذُّهُ  النَّْفُس  َتْسَتطِّ لٍ  لَِّدلِّيلٍ  إِّالَّ  اْلحِّ  .62( ُمْنَفصِّ

 63چ..ھ  ے  ے  ۓ  ۓ .. چ تعالى:وقوله -3
َناء الخالي من الفحشاء,الذي الزمه :وجه الدللة عموم اآلية في أحد وجوه تفسيرها يدل على الصوت الحسن,ممَّا يستدل منه على أنَّ الغِّ

 64الصوت الحسن من المباحات.
 وأمَّا السنَّة: 

يَ   َعاِئَشةَ   َعن    -1 ِدي  ،  ّللاَِّ   َرُسولُ   َعَليَّ   َدَخلَ ):قالت  َعْنَها  ّللاَُّ   َرضِّ َطَجعَ   ُبَعاَث،  ِبِغَناءِ   ُتَغنِ َيانِ   َجاِرَيَتانِ  َوِعن  لَ   الِفَراشِ   َعَلى  َفاض  َهُه،  َوَحوَّ  َوج 
،  َأُبو  َفَدَخلَ  ر  َتَهَرِني  َبك  َماَرةُ :  َوَقالَ   َفان  َطانِ   ِمز  ي  دَ   الشَّ هِ   ،َفَأق َبلَ   ّللاَِّ   َرُسولِ   ِعن  ُهَما ":َفَقالَ   ،  ّللاَِّ   َرُسولُ   َعَلي  وفي رواية أخرى للبخاري  ،65"(َدع 
،ِإنَّ  َأَبا َياله:) قال  ر  م    ِلُكل ِ  َبك   .66( ِعيُدَنا َوَهَذا ِعيًدا َقو 

َناَء الخالي من الفحشاء والمنكر مباح ,والسيما في أيام العيد,وكل:وجه الدللة  67فرح يفرح به المسلمون من والئم النكاح وغيرها. أنَّ الغِّ
َرَأةً   َزفَّتِ   َأنََّها:)-رضي هللا عنها-َعاِئَشةَ   َعن  -2 َصاِر،  ِمنَ   َرُجل    ِإَلى   ام  ٌو؟  َمَعُكم    َكانَ   َما   َعاِئَشُة،  َيا":    ّللاَِّ   َنِبيُّ   َفَقالَ   اأَلن  َصارَ   َفِإنَّ   َله   اأَلن 

وُ  ُيع ِجُبُهمُ   . 68"( اللَّه 
َناء مباح,وهو من اللهو,كما قال ابن بطال:)اتفق:وجه الدللة   لم   ما  ف وشبههالدُّ   ضرب  النكاح،مثل  وليمة  في  اللهو  جواز   على  العلماء  أنَّ الغِّ

 .69( وحرمته حقوقه فتثبت وينتشر النكاح ليظهر بذلك الوليمة تصَّ محرًما،وخُ  يكن
 استدلوا بالسنة,وعلى النحو اآلتي:: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالكراهة

َدةَ   َأِبيعن  -1 70ُبَري 
 ُهللاِ   َرُسولُ   َخَرجَ ):،َيُقول     َصَرفَ   َمَغاِزيِه،َفَلمَّا  َبع ضِ   ِفي َداُء،َفَقاَلت    َجاِرَيةٌ   َجاَءت    ان  تُ   ِإنِ ي  هللاِ   َرُسولَ   َيا:َسو  تُ   ُكن   َنَذر 

كَ  ِإن   ِربَ  َأن   َساِلًما ّللاَُّ  َردَّ ف ِ  َيَدي كَ  َبي نَ  َأض  تِ  ِإن  : هللاِ  َرُسولُ  َلَها   َوَأَتَغنَّى،َفَقالَ   ِبالدُّ تِ  ُكن  ِرِبي َنَذر  ِرُب،َفَدَخلَ  َفَجَعَلت  .َفالَ  َوِإلَّ  َفاض  ر   َأُبو َتض    َبك 
ِرُب،ُثمَّ  َوِهيَ  ِرُب، َوِهيَ  َعِليٌّ  َدَخلَ  َتض  ِرُب،ُثمَّ  َوِهيَ  ُعث َمانُ  َدَخلَ  ُثمَّ  َتض  فَّ  َفَأل َقتِ  ُعَمرُ  َدَخلَ  َتض  تَ  الدُّ ِتَها،ُثمَّ  َتح  ِه،َفَقالَ  َقَعَدت   اس    هللاِ  َرُسولُ  َعَلي 
: ََّطانَ   ِإن ي  كَ   َلَيَخافُ   الشَّ تُ   ُعَمُر،ِإنِ ي  َيا  ِمن  ِربُ   َوِهيَ   َجاِلًسا  ُكن  ر    َأُبو  َفَدَخلَ   َتض  ِرُب،ُثمَّ   َوِهيَ   َبك  ِرُب،ُثمَّ   َوِهيَ   َعِليٌّ   َدَخلَ   َتض   ُعث َمانُ   َدَخلَ   َتض 

ِرُب،َفَلمَّا َوِهيَ  تَ  َدَخل تَ  َتض  فَّ  َأل َقتِ  ُعَمرُ   َيا َأن   .71(الدُّ
َناء المحمود معه ليس فيه معصية ,فهو مباح مع الكراهة؛لقيد النذر؛ألنه ال يكون في معصية,ولقوله  أنَّ :وجه الدللة :  الضرب بالدُّف والغِّ

 72كي ال يبلغ األمُر حدَّ الحرام.   , فلو منعها لكان فعلها حراًما,فسكَت  "وإال فال ", ُيحمل على الكراهة التنزيهية؛ألنه لم يمنعها 
اِئِب  َعنِ  -2 َرَأةً  َأنَّ ,قال:) 73َيِزيدَ  ب نِ  السَّ َنةُ  َهِذهِ :"هللِا،َفَقالَ  َنِبيَّ  َيا َل،:َقاَلت  "َهِذِه؟ َأَتع ِرِفينَ  َعاِئَشةُ  َيا:"َفَقالَ   هللاِ  َرُسولِ  ِإَلى َجاَءت   ام   َقي 

َيِك؟ َأن   ُتِحبِ ينَ  ُفاَلن   َبِني ، :َقاَلت  " ُتَغنِ  َطاَها :َقالَ  َنَعم  َطانُ  َنَفخَ  َقد  :" النَِّبيُّ  َفَغنَّت َها،َفَقالَ   َطَبًقا َفَأع  ي  َها ِفي الشَّ ِخَري   .74"( َمن 
َناء,فكان غير ممنوع,لكن--قال ابن المزين:)ووجه االستدالل به أنه :وجه الدللة  .75على جهة التنزه( أقرَّها على الغِّ

 استدلوا بالكتاب والسنة,وعلى النحو اآلتي: : أدلة أصحاب القول الثالث القائلين بالتَّحريم
  أمَّا الكتاب:

 .76چ.. ے  ے  ۓ     ۓ  ڭچ  فقول هللا تعالى:  -1
َناء والمزامير.  أنَّ :وجه الدللة َناء والمزامير واللهو,ممَّا يدلُّ بعمومه على حرمة الغِّ  77االستفزاز بمعنى االستخفاف وقطع سبيل هللا عن عباده بالغِّ

 .78چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍچوقوله تعالى:  -2
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راء هو  :وجه الدللة َناء والمزامير؛ ألنها مدعاة إلضالل الطََّربِّ   َوآاَلتِّ   بِّاأْلَْلَحانِّ   َواْلَغَناءِّ   اْلَمَزامِّيرِّ   اْستَِّماعِّ أنَّ الش ِّ ,ممَّا يدلُّ بعمومه على حرمة الغِّ
 79النَّاس عن سبيل هللا تعالى. 

 :80وأمَّا السنة  
َعِري ِ   َماِلك    يَأب  َأو    َعاِمر    يَأبفعن   -1 َش  َتِحلُّونَ   َأق َواٌم،  ُأمَِّتي  ِمن    َلَيُكوَننَّ :"َيُقولُ     النَِّبيَّ   َسِمعَ ):قال  ،81األ  رَ   َوالَحِريَر،  الِحرَ   َيس   َوالَخم 

ُتُهمُ  ...َوالَمَعاِزفَ  َسخُ ... ّللاَُّ  َفُيَبيِ     َوَخَناِزيرَ  ِقَرَدةً  آَخِرينَ  َوَيم 
ِم ِإَلى  .82"(الِقَياَمةِ  َيو 

رُع,كما قال ابن القي ِّم  يدلُّ :وجه الدللة ه الشَّ َناء والمعازف,إال بما خصَّ   ال   كلها،  اللهو  آالت  هي  المعازف  أنَّ ):الحديث بعمومه على تحريم الغِّ
 األرض،  بهم  هللا  يخسف  بأن  فيه  المعازف  مستحلي  توعد  وقد...    استحالله  على  ذمهم  لما  حالال  كانت  ولو.ذلك  في  اللغة   أهل  بين  خالف

 .83( والوعيد  الذم ِّ  في  قسط واحد فلكل ِّ   األفعال، هذه جميع على الوعيد كان  وإن .وخنازير قردة ويمسخهم
  أقوال بعض العلماء في الردِ  على من قال بتحريم الغناء: 

حُّ   قال االمام ابن حزم االندلسي:) ْنُه َفأَ   َواَلَيصِّ د  مِّ يُعُه َأْو َواحِّ ِّ َلْو ُأْسنَِّد َجمِّ ْكَثَر مِّْن َطرِّيقِّ فِّي َهَذا اْلَبابِّ َشْيء  َأَبًدا، َوُكلُّ َما فِّيهِّ َفَمْوُضوع ، َوَوّللاَّ
  ِّ ْدَنا فِّي اأْلَْخذِّ بِّهِّ   الث َِّقاتِّ إَلى َرُسولِّ ّللاَّ ق  َفَمْن َنَوى  ...  َلَما َتَردَّ ِّ َتَعاَلى َفُهَو َفاسِّ َيةِّ ّللاَّ َناءِّ َعْوًنا َعَلى َمْعصِّ َوَكَذلَِّك ُكلُّ َشْيٍء   ...بِّاْستَِّماعِّ اْلغِّ

  ِّ هِّ لَِّيْقَوى بَِّذلَِّك َعَلى َطاَعةِّ ّللاَّ يَح َنْفسِّ ، َوَمْن َنَوى بِّهِّ َتْروِّ َناءِّ َط َنْفَسُه بَِّذلَِّك َعَلى اْلبِّ   عزَّ وجلَّ َغْيُر اْلغِّ ْن  َوُيَنش ِّ ، َوفِّْعُلُه َهَذا مِّ ن  يع  ُمْحسِّ ر ِّ َفُهَو ُمطِّ
ْنَسانِّ إَلى ُبْسَتانِّهِّ  َيًة، َفُهَو َلْغو  َمْعُفوٌّ َعْنُه َكُخُروجِّ اإْلِّ ، َوَمْن َلْم َيْنوِّ َطاَعًة َواَل َمْعصِّ   القائل   قول   أنَّ   اعلم .وقال االمام الغزالي:)84  ُمَتَنز ًِّها(  اْلَحق ِّ

 القياس  أو  النص  في  محصورة  الشرعيات  ومعرفة,    بالسمع  بل  العقل  بمجرد  عرفيُ   ال  أمر  وهذا  عليه  يعاقب  تعالى   هللا  أنَّ   معناه  ,حرام  السماع
 المباحات  كسائر  فيه   حرج  ال  فعالً   وبقى  بتحريمه  القول بطل  منصوص  على  قياس  فيه  يستقم  ولم  نص  فيه  يكن   لم  فإن...    المنصوص على

نَّةِّ َدلِّيل  َعَلى َتْحرِّيمِّهِّ 85  ( قياس وال نص  السماع تحريم على يدل وال, ا فلو كان الغناء حرامً ...  وقال ابن العربي: )َوَلْيَس فِّي اْلُقْرآنِّ َواَل فِّي السُّ
س جميعها  وقد أنكره أبو بكر بظاهر الحال فأقره النبي بفضل الرخصة والرفق بالخليقة في إجمام القلوب ؛ إذ لي , ما كان في بيت رسول هللا

)وقد يتوصل باأللحان الحسان إلى خيري الدنيا واآلخرة، فمن ذلك أنها تبعث على مكارم األخالق وقال االمام األبشيهي:.86  ا(دائمً   الجدَّ   حملُ يَ 
الملكوت، من اصطناع المعروف، وصلة األرحام، والذب عن األعراض والتجاوز عن الذنوب، وقد يبكي الرجل بها على خطيئته، ويتذكر نعيم  

ألنَّ في الناس من يوهم لقلة    . ؛ )ومن المسائل التي ال ينبغي التشديد في النكير على فاعلها..  .وقال االمام الشوكاني:87  ويمثله في ضميره(
مزية، وجهالة بال محالة . هذه فرية  ما فيها  .. أن تحريم الغناء باآللة وغيرها من القطعيات المجمع على تحريمها ..عرفانه بعلوم االستدالل.

. لما ال يخفى على عارف أنَّ رمي من ذكرنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محرم قطًعا من أشنع  ..
 .88 الشنع، وأبدع البدع، وأوحش الجهاالت، وأفحش الضالالت(

 :القول الراجح
نَّ القول الراجح على ما يبدو لي هو ما ذهب إليه أصحاُب القول األول,القائلون باإلباحة ,ولكن  بعد عرض أدلة كلٍ  فريق على حدة , تبين أ

 ,على النحو اآلتي: 89بشروط وقيود
َناء والمعازف مدعاة الرتكاب المحرمات والفواحش عادة؛ألنَّهم   -1  عدم مخالطة أهل الفسوق والفجور واألماكن المشبوهة التي يكون فيها الغِّ

:)ال ُيتصو  َناء مع آالت العزف,قال الغزاليُّ  من  ألنَّ ؛بهم  التشبه  من  فيمنع  الفسق  أهل  عادة  من  صار  أنر منهم أو ُيتوقع نية صالحة دعتهم للغِّ
 . 91(يكره لم  فيه النيَّة صحَّت  إنْ ,وقال الهيتمي:)90م( منه فهو بقوم تشبه

تجنب سماعه من امرأة تثير بصوتها وأدائها الشهوات للرجال,وكذلك تجنبه من قبل النساء إذا ما كان المغني رجاًل يثير بصوته الشهوات   -2
َناُء غالًبا ما يالزمه منكر القول من الكلمات الفاحشة,ومنكر الفعل كوجود الخمر ودواعي الزنا.  ,فهذا الغِّ  92لهنَّ

  تضييع  من  ملِّ سَ   إنْ   وسماعه  الغناء  يجوزُ أن ال يضيع بسماعه فرض  أو واجب شرعي,كما ذكره الهيتمي عن بعض الفقهاء قائال: )  -3
 . 93(فْرض

َناُء أو سماعة مدعاًة لترويح النفس ومن َثمَّ التقو ِّي على طاعة هلل تعالى,أو لترويح النفسي فحسب,كما قال ابن حزم:) -4   َفَمنْ أن يكون الغِّ
َناءِّ   بِّاْستَِّماعِّ   َوى نَ  َيةِّ   َعَلى  َعْوًنا  اْلغِّ ،َوَكَذلِّكَ   َفُهوَ   َتَعاَلى  ّللاَِّّ   َمْعصِّ ق  ،  َغْيرُ   َشْيءٍ   ُكلُّ   َفاسِّ َناءِّ يحَ   بِّهِّ   َنَوى   َوَمنْ   اْلغِّ هِّ   َتْروِّ   َطاَعةِّ   َعَلى  بَِّذلِّكَ   لَِّيْقَوى   َنْفسِّ
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طَ     ّللاَِّّ  يع    َفُهوَ   اْلبِّر ِّ   َعَلى   بَِّذلِّكَ   َنْفَسهُ   َوُيَنش ِّ ،َوفِّْعُلهُ   ُمطِّ ن  َيًة،َفُهوَ   َواَل   َطاَعةً   َيْنوِّ   َلمْ   ،َوَمنْ   اْلَحق ِّ   مِّنْ   َهَذا   ُمْحسِّ ْنَسانِّ   َكُخُروجِّ   َعْنهُ   َمْعُفوٌّ   َلْغو    َمْعصِّ   اإْلِّ
 .94( ُمَتَنز ًِّها ُبْسَتانِّهِّ  إَلى

َناء بجملته يدعو إلى محرَّم بعينه أو يؤدي إليه,فممنوع البدَّ من تجنبه,قال سلطان العلماء:) -5  َكَهَوى   ُمَحرَّم ،  َهًوى   َعَلْيهِّ   َيْغلِّبُ   َمنْ إذا كان الغِّ
لُّ  اَل  َوَمنْ  اْلُمْردِّ  ، مِّنْ  َلهُ  َتحِّ َماعُ  ُيَهي ُِّجهُ  َفَهَذا الن َِّساءِّ ْعيِّ   إَلى السَّ  . 95(َحَرام   َفُهوَ  اْلَحَرامِّ  إَلى َأدَّى َوَما امِّ اْلَحرَ  فِّي السَّ

َناء أو سماعه حتى يكون شغله الشاغل أو يحترفه صنعة ومهنة لكسب رزقه أو لشهرة,فقد كرهه الشافعيُّ وردَّ شهادة  -6 أن ال يكثر من الغِّ
 .96(بُِّجْعلٍ  كان إنْ  يحرم..  قليلهيحرم كثيره دون من كانت هذه صفته,وحرَّمه البعض نقال عن الهيتمي,حيث قال:) 

َناء مع آالت المعازف, وبالشروط التي ذكرها,هي على النحو اآلتي:  أما األسباب التي دعت الباحث إلى ترجيح إباحة الغِّ
ة في إحداث حكم رابع ذكره ابن المزين,حيث قال:)فه -1 َناء ال يتعدى األحكام الثالثة التي ذكرها الباحث,وال صحَّ ذه أقوال السلف حكم الغِّ

َناَء مندوب  إليه؛فالقائُل بذلك من المتأخرين خارق  إلجماع المسل ؛لذا    97مين( الثالثة:الحظر والكراهة واإلباحة,ولم يصر أحد منهم إلى أنَّ الغِّ
ح الباحث حكم التحريم فيه,فكأنه لَمَز من قال بإباحته بأنَّهم متهاونون بدين هللا تعالى حاشاهم,قال     لقلة  يوهم  من اسالنَّ  فيالشوكاني:)فإن رجَّ

  لما ..محالة  بال  مزية،وجهالة  فيها  ما  رية  ف  هذه..تحريمها  على  المجمع  القطعيات  من  وغيرها  باآللة  الغناء  تحريم  أنَّ ..االستدالل  بعلوم  عرفانه
  الشنع،وأبدع   أشنع  من  قطًعا  محرم  بارتكاب  المسلمين  أئمة  من  وجماعة  وتابعيهم  والتابعين  الصحابة  من  ذكرنا  من  رمي   أنَّ   عارف   على   يخفى  ال

َناءُ   َلْيَس ):اْلَعَربِّي ِّ   اْبنُ   , وقال   98(الجهاالت  ،وأوحش   البدع َنَّ ؛بَِّحَرامٍ   اْلغِّ حُّ   َواَل ,الدُّف ِّ   َضْربَ   َحَضرَ    النَّبِّيَّ   ألِّ   مِّنْ   أَْعَظمَ   َهْيَئةٍ   ُذو  َيُكونَ   َأنْ   َيصِّ
 .)99 النَّبِّي ِّ 

 ال   أمر    وهذا,عليه  يعاقب  تعالى  هللا  أنَّ   معناه  حرام    ماعُ السَّ   القائل  قول  أنَّ   اعلمإنَّ أمر تحريمه لم يكن بقطعيٍ  متفق عليه,قال الغزالي:) -2
ِّ   في   محصورة  الشرعيات  ومعرفة,   معبالسَّ   بل   العقل  بمجرد  عرفيُ    فيه  يستقم  ولم   نصٌّ   فيه  يكن  لم   فإن..  المنصوص  على   القياس  أو   النص 

 .100(قياس وال نص   ماعالسَّ  تحريم على يدلُّ  وال,المباحات كسائر فيه حرج ال فعالً  وبقى,بتحريمه القول  بطل منصوص على قياس  
َناء لألسباب آنًفا,فلم -3 كما  -يبَق سوى حكم اإلباحة فيه والكراهة ,أمَّا حكم الكراهة عند أكثر الفقهاء  استبعَد الباحث حكم التَّحريم في الغِّ

َناء مع آالت  , وقد عالج الباحث أمرهما بالشروط والقيود التي ذكرها,فكان 101الشبهات فهو من باب سد ِّ الذرائع وات ِّقاء  -بينه حكم اإلباحة للغِّ
 العزف من دون كراهة؛للشروط والقيود التي وضعها الباحث,هو الراجح على ما يبدو له.وهللا تعالى أعلم. 

 املطلب السادس:حقيقة املقام العراقي
لغة: بفتح الميم هو مِّن قام يقوم َمقاًما,وهو اسم مصدر ميميٍ  بمعنى الموضع أو المكان,ومثاله في قوله    الَمَقامالفرع األول:تعريف الَمَقام لغة

عُ  إِّنَّهُ ,وَمَقام إبراهيم كما بيَّنه الرازي, حيث قال:)102چۉېېېېچتعالى: يمُ   َعَلْيهِّ  َقامَ  اْلَحَجرِّ  َمْوضِّ  الَمقاَمةُ منه و ,) 103 إِّْبَراهِّ
 104.اسالنَّ  من والجماعة  المجلُس،: بالفتح

اصطالًحا الَمَقام  الثاني:تعريف  والتكوين,لهالفرع  األداء  في  الثابتة  قواعده  له  َنائيٌّ وموسيقيٌّ  غِّ أسلوب   نغمية   الَمَقام اصطالًحا:هو  تراكيب 
عر متناسقة تمتاز بحسن صياغتها وسبك قطعها وأوصالها التي تكون مابين بداية تسمَّى بالتحرير أو البدوة ونهاية تسمَّى بالتسليم,وُيغنَّ  ى بالش ِّ

نِّائي نصيب فيه. ,  ولالرتجال الغِّ عبي ِّ   105العربي ِّ الفصيح والشَّ
نائي,فطريٌّ في بني البشر,فهو يكاد يتكون وينمو في اإلنسان يته الفرع الثالث:نشأة الَمَقام العراقي وسبب تسم إنَّ الحسَّ الموسيقي والتعبير الغِّ

ه منذ وجوده على األرض ,وأن شعوب العالم جميعا من خاصة النَّاس وعامتهم,ال يخلو تراثهم منه,فهو لحظة يعيشها اإلنسان ويعبر عنها بفرح
َنائي كان محل وحزنه ووجده ,أو بنصره أو هزيمته, وك ل ما تحتاجه النفس البشرية في التعبير عنه فطرًيا ووجدانًيا,إضافة إلى أنَّ األداء الغِّ

بادات والطقوس الدينية المختلفة,من أذكار وتهليالت وتسبيحات إلى غير ذلك ممَّا يحرك وجد اإلنسان وأحاسيسه, ومن بين   حاجة لبعض العِّ
َنائية المختلفة,حيث هذا وذاك كانت والدة المقام العراق دِّ ألوانه الغِّ ي , الذي يعتقد أنَّ له آثار من زمن الدولة العباسيَّة.  وُعرف العراُق بتعدُّ

,من شمال العراق حتى جنوبه,ولكنها في حقيق َنائي ِّ ة األمر تنبع  نالحظ من خالل االختالف البيئي والتنوع السكاني ألواًنا شتَّى من هذا الفن ِّ الغِّ
َنائيٍ  تحت اسم الَمَقاممن عين وا في كلٍ  من تركيا    حدة أال وهو المقام العراقي,وقد وردت في المصادر الموسيقيَّة إشارة إلى قالب موسيقيٍ  غِّ

ة على سبب تسميته والسيَّما في بغداد بالذات,ولعل ذلك يرجع إ  وإيران وأذربيجان لى  وغيرها,ولكن تسمية الَمَقام في العراق له داللته الخاصَّ
َناٍء فيها يومًيا,وكلمة)َمَقام( في اللغة العربية تعني المجلس,فأخذ    -كما بيناه آنًفا في تعريف الباحث للمقام-ظهور مقاهي فيها,ينعقد مجلس غِّ

َناء اسم المكان الذي ُيغنَّى فيه, فكان اسمه الَمَقام العراقي,وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر حتى م طلع القرن العشرين,ثمَّ هذا النوع من الغِّ
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اقية عام  جاء بعد ذلك دور االسطوانات في تسجيل أصوات كافة المغن ِّين المعروفين للمقام العراقي آنذاك ,ثمَّ تبع ذلك افتتاح دار اإلذاعة العر 
َنائية لكبار1934 ًرا,ثمَّ تناقلته   م,ممَّا له األثر الكبير في انتشار المقام العراقي واشتهاره,من خالل بث ِّ الحفالت الغِّ مغن ِّي المقام العراقي بثاا مباشِّ

ناء,قلَّ روُّاده ومغن ِّيه بشكل ملحوظ حتى يكاد ال يص  ل عددهم  األجيال إلى يومنا هذا ,ولكن لعدم وجود مجالس ُيغنَّى فيها هذا اللون من الغِّ
استخدامه من قبل قارئي القرآن الكريم على الطريقة العراقية البغدادية  أصابع اليد الواحدة,ولكنَّ الذي جعل اإلهتمام بالمقام العراقي وانتشاره,هو  

   106فذاع سيطه في أوساطهم. 
ْيء  وجود  َعَلْيهِّ   يَتَوقَّف  َماالرُّكن:كما عرفه السيوطي هو:)الفرع الرابع:أركان الَمَقام العراقي وأنواعه , وهو أحد  107(وتصوره  الشَّ ,والَمَقام العراقيُّ

,ممَّا يدلُّ على مستوى ع َنائية المعروفة من التراث العراقي ِّ األصيل, يمتاز برصانته وتكامل بنائِّه النغمي ِّ العلمي ِّ اٍل من الحذق الفني  األلوان الغِّ
ا مواصفات المرونة عند األداء,حيث يمكن أن تقبل الرفيع ودقَّة الصنعة لدى واضعيه, له أركان ذات أسس نغميَّة ال تقبل التغيير,ولكن فيه

,ولكن ال تقبل أي حذف كان؛ألنَّها  108شيًئا من اإلضافات اللحنية بحسب الذوق النغمي واألداء االرتجالي الذي يختلف من شخص إلى آخر
َناُء َمَقاًما متكاماًل من حيث التكوين و  ,من دونها ال ُيعدُّ الغِّ  األداء,وهي سبعة أركاٍن,وعلى النحو اآلتي:ركائز البناء الَمَقامي ِّ

التسليم,وسنأتي إلى شرح موجز لكلٍ  منها -7القرار,    -6الصيحة,   -5الميانة,  -4الجلسة,   -3القطع واألوصال,    -2التحرير أو البدوة ,  -1
 , وعلى النحو اآلتي: 109

َناءه  التحرير:   : التحريــــــر أو البدوة-1 بطبقة صوتية واطئة, وهو ما يسمَّى بالقرار, وبلهجة هادئة مترن ِّحة وبصوت هو أن يبدأ قارئ الَمَقام غِّ
الب  عريض وضخم النبرات,بألفاٍظ أغلبها غير عربية تناقلت مشافهة من جيل إلى آخر,حلَّت عنده محل النوتة الموسيقية للمدلول النَّغمي والق

َنائي لذلك المقام المغنَّى, وبجرس موسيقي ال يستعاض عن ه في األداء الَمَقامي,مثل كلمة "يار" في تحرير َمَقام الرَّست, وكلمة " فريادمن" الغِّ
ال  في تحرير َمَقام الحجاز ديوان,وغيرها,وهذه التسميات للَمَقامات المذكورة والتي سنذكرها في معرض بيان أنواع المقامات والقطع واألوص

َناء الَمَقامي بطبقة صوتية عالية,تسمَّى   التابعة لها,إنَّما هي تسميات محلية متوارثة من أجل تمييزها عن بعضها البعض.أمَّا إذا كانت بداية الغِّ
ًدا  : وهي أن يبدأ مغن ِّي الَمَقام بصيحة عالية نسبًيا وقصيرة نوًعا ما,والَمَقامات ذات الطبقات العالية في أدائها بداية ,هي أقلُّ عد  بالبدوةمحلًيا  

 110ئة في األداء.من التي تبدأ بطبقات واط
َنائية بتراكيب نغمية مختلفة ومتناسقة مع النَّغمة الرئيسة للَمَقام العراقي, تدخل في أدائه,وال يخلو َمَقام  :القطع واألوصال -2 هي حركات غِّ

َناُء رتيًبا وعلى وتيرة واحدة,ومنها:تسهيل االنتقال من نغم إلى آخر    واحد  منها,ولها أغراض فيه,منها:التَّحلية والتنويع النغمي؛كي ال يكون الغِّ
من َمَقام الحجاز    والربط بينهما,تمهيًدا للسامع بتقبل النَّغم المنتقل إليه من دون أن تستهجنه أذنه أو تستغربه,ومثاله عندما يريد المغن ِّي االنتقال

َناء,مثل قطعة الحسيني   إلى َمَقام الصبا,فالبد من أن يتوسط بينهما بقطعة نغمية تسمَّى بقطعة القزاز,ومنها:التمهيد للصعود والنزول في الغِّ
اه,حيث تدخل  گ في مقام األورفة,حيث تدخل تمهيًدا للصعود إلى طبقة أعلى ألداء قطعة الجبوري وقطعة المثلثة,وقطعة الجمال في مقام السي

-3الزنبوري,-2الُعشْيش,- 1عد قطعة التفليس, وهكذا, وهذه بعض القطع واألوصال بحسب تسميتها المحلية:تمهيًدا للنزول إلى تسليم المقام ب
 111المخالف كركوكي,وغيرها قد يصل عددها إلى أكثر من ثمان وثالثين قطعة ووصلة نغمية.-5العبوش,-4ريه باش,ق

المغني   :الجلســـة -3 لها وتهيئة  بالميانة,تمهيًدا  بما يسمَّى  األداء  في  إلى طبقات عليا  الصعود  َنائية تسبق عملية  غِّ نغمية  وهي حركة 
امات  للوصول إليها من غير عناء,وتختلف الجلسات في الَمَقام العراقي من حيث درجة استقرارها من َمَقام إلى آخر,وتكون عادة موجودة في المق

 112الكبيرة. 
هي ارتفاع صوتي غنائي يتمكن من خالله للوصول إلى طبقات صوتية عالية بما يسمَّى بالجواب,وال بدَّ من جلسة تسبقها؛للتهيئة   :الميانــــة-4

 113إليها, وتختلف الميانات من َمَقام إلى آخر, وبحسب ماوصل إليه من درجة صوتية عالية,تصل أحياًنا إلى ما يسمَّى بجواب الجواب. 
َناء,ولكن تختلف الصيحة عن  :  حـــةالصي-5 هي كالميانة من حيث إنَّها ارتفاع صوتي يصل من خالله المغن ِّي إلى الطبقات العليا في الغِّ

ما  الميانة بفروقات ميزت إحدهما عن األخرى, وهي:أنَّ الصيحة ال تخرج عن طبقة بدوة المقام,وأحياًنا تخرج قلياًل في بعض الَمَقامات,بين
على بكثير من طبقة التحرير,وأحياًنا تكون جواًبا لها,والصيحة ال تسبقها جلسة,بينما تكون الميانة مسبوقة بجلسة على األغلب وبالزمة الميانة أ 

 114موسيقية تمهيدية.
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أو متوسطة العلو ليستقرَّ    هو حركة غنائية بطبقات صوتية واطئة يبتدء المغني بها عند تحريره للَمَقام,وينزل إليها من طبقات عالية:القــــــرار-6
أن    على طبقة صوتية واطئة,وكلُّ ذلك يسمَّى قراًرا,ويدخل القرار في أغلب المقامات التي فيها صيحة أو ميانة في أثناء أدائه؛وذلك من أجل

 115المغن ِّي. يستريح المغن ِّي بعد جهد صوتي كبير,ومن أجل تبديل الجو المشدود الحماسي عند الطبقات العليا في أثناء غناء
هو ختام الَمَقام ونهايته,ويكون عادة بقراٍر يختلف باختالف الَمَقامات  من حيث االنتهاء منها واستقرار درجتها الصوتية,وغالًبا ما  التســليم:-7

 116يكون التسليم من نفس نغمة التحرير أو البدوة. 
السابع لآلخرين  :حكمالمطلب  وتعليمه  العراقي  الَمَقام  التكليفية   تعلُّم  األحكام  تعتريه  شرًعا  لآلخرين  وتعليمه  العراقي  الَمَقام  تعلُّم  حكم 

 الخمسة,وعلى التفصيل اآلتي:
َناءِّ عموًما,ولكن يختلف عن بقية أنواعه بأنَّه يتميز عنها  :اإلباحــة-1 بطابع َرزٍِّن وذوٍق رفيٍع,حتى أنَّه  إنَّ المقاَم العراقيَّ هو نوع  من أنواع الغِّ

قائاًل:)الَمَقاُم العراقيُّ رجولة  وقوَّة وشموخ واعتداد    - رحمه هللا تعالى-كان ممنوًعا عن الن ِّساء أداًء في بادئ األمر,كما يصفه الشيخ جالل الحنفي
..وإنَّما -قص واالهتزازات المفتعلةوليس ميوعًة مبالًغا فيها..وأنَّه ال يصحُّ وال يليق به أن ُيغنَّى مقروًنا بالر  التي تبتعد عن التَّفاعل الوجداني ِّ المباحِّ

َناء الَمَقام؛ألنَّ الن ِّساَء مِّن شأنِّهنَّ التَّميُُّع والتخنُُّث,ممَّا يجب أن ُيعصم الَمَقاُم من ركوب مر  وعليه  117كبه والتَّورُّط في مزالقه(ُمنع الن ِّساُء من غِّ
َناء مع آالت  فالَمَقام العراقيُّ ب وصفه هذا,من حيث هو,ومن حيث أداؤه من قبل المغن ِّين,أضف عليه الشروط التي وضعناها في إباحة الغِّ

َناء عموًما ؛ألنَّه المعازف في أثناء ترجيحنا لقول بعض الفقهاء في إباحته,فهذه الشروط تصدق على الَمَقام العراقي ِّ كما تصدق على مطلق الغِّ
؛لذا يكون حكم تعلُّم الَمَقام العراقي وتعليمه 118( اْلَبْعض  على  َمْحُمول  اْلكل  على  اْلَمْحُمولخذ حكمه,كما قال الشيخ الرئيس:)بعض  من أنواعه فيأ

 مباًحا شرًعا,على ما يبدو لي,وهللا تعالى أعلم. 
لشروط  يأخذ تعلُّم الَمَقام العراقي ِّ وتعليمه لآلخرين حكم الكراهة إذا ما كان كلٌّ من المعل ِّم له أو المتعل ِّم في مظنَّة مخالفة أحد ا:الكراهــــة-2

َناء عموًما,التي نوَّهنا عليها آنًفا,كأن يكونا في مظنَّة مخالطة أهل الفسق والفجور في أثناء التعليم,إذا ما ترددوا في أماكن ُيشتبه  في إباحة الغِّ
َناء تلمح ل ها,فيوشك فيها وجودهم, فيكون أحدهما في مظنَّة الوقوع بالمحرمات إذا ما حفَّت به الشهوات كاشتهائه لخمرة إذا ما كانت كلمات الغِّ

ل له نفسه لتناولها أو أن يحوم حولها,والسيَّما إذا كان من أصحاب النفوس الضعيفة,وإ  لى غير ذلك من المحرمات  أن يقع بالشبهات,فقد تسو ِّ
ا للذراع,ف يرٍ   ْبنِّ   النُّْعَمانِّ   َعنِّ التي يكون أحدهما في مظنة الوقوع بها, فترك ذلك من باب أولى اتقاًء للشبهات وسدا   النَّبِّيُّ   َقالَ :  ،َقالَ  َبشِّ

،َوالَحَرامُ   الَحاَللُ ): ،َوَبْيَنُهَما   َبي ِّن  ْثمِّ،  مِّنَ   َعَلْيهِّ   ُشب ِّهَ   َما  َتَركَ   ُمْشَتبَِّهة ،َفَمنْ   ُأُمور    َبي ِّن   مِّنَ   فِّيهِّ   َيُشكُّ   َما  َعَلى  اْجَتَرأَ   َوَمنِّ   َأْتَرَك،  اْسَتَبانَ   لَِّما  َكانَ   اإلِّ
ْثمِّ، ي  َما  ُيَواقِّعَ   َأنْ   َأْوَشكَ   اإلِّ َمى  اْسَتَباَن،َوالَمَعاصِّ َمى  َحْولَ   َيْرَتعْ   َمنْ   ّللاَِّّ   حِّ كُ   الحِّ   َأنَّ ,ووجه الداللة في الحديث,كما يذكره البغوي:)119( ُيَواقَِّعهُ   َأنْ   ُيوشِّ

م ،َفاْلَوَرعُ   َأْصل    َلهُ   ُيْعَرفُ   َوال  َوالتَّْحرِّيمِّ،  التَّْحلِّيلِّ   فِّي  َأْمُرُه،  الرَُّجلِّ   َعَلى  اْشَتَبهَ   َما   َواْعَتاَدهُ   َعَلْيهِّ   َواْسَتَمرَّ   َيْجَتنِّْبهُ   َلمْ   إَِّذا  َوَيْتُرَكُه،َفإِّنَّهُ   َيْجَتنَِّبهُ   َأنْ   ُمَتَقد ِّ
 . 120( اْلَحَرامِّ  فِّي  اْلُوُقوعِّ   إَِّلى َذلِّكَ  َجرَّهُ 

 حكم تعلُّم الَمَقام العراقي ِّ وتعليمه لآلخرين مندوًبا إليه,في الحاالت اآلتية: يكون :النـــــدب-3
ُيرق ُِّق القلوَب للخشوع إلى كالم هللا تعالى بتناسٍب مع المعنى   إذا كان سبًبا في تحسين األصوات في قراءة القرآن الكريم نغمي ًِّا,بحيث -1

بر في أثناء التالوة,فإن كان الكالم يدعو إلى الحزن واألسف في تَدبُّره,ُاختير نغًما مناسًبا له,وإن كان يدعو إلى  االستبشار والفرح,   القرآني الُمتدَّ
 أجمع وة كتاب هللا العزيز مشدوًدا لتدبُّره وفهم معانيه,كان ذلك مندوًبا إليه,كما قال النووي:)ُاختير ما يناسبه أيًضا,وهكذا,حتى يكون المستمع لتال

  الصوت   تحسين  استحباب  على  المسلمين  أئمة  األمصار  علماء  من  بعدهم  ومن  والتابعين  الصحابة   من  والخلف  السلف   من    العلماء
المَة  -,وكما قال ابن الكيَّال:)ال خالف بين العلماء الذين ُيعتدُّ بهم أنَّ القراءة باأللحان121(بالقرآن حيحَة السَّ أعني:ألحاَن العربِّ الفصيحَة الصَّ

ر في أصول الفقه:)122جائزة ,بل مستحبَّة  مشروعة  مسنونة ( -من الز ِّيادةِّ والنقصان  . 123( مسنون   فهو به إال المسنونُ  يتمُّ  وماال,وكما تقرَّ
َناء بعمومها التي ذكرها الباحث,إلى األخذ بما فيه من حكمة واعتب -2 َناُء المقام العراقي ِّ يدعو,بما يوافق شروط إباحة الغِّ ار من إذا كان غِّ

قي ِّ القدامى عموًما,وال سيَّما إذا كان  األشعار المغنَّاة فيه,وكان وازًعا إلى التمثُّل بصفات الرُّجولةِّ والمروءةِّ التي كان يمتاز بها أهُل المقام العرا
َناُء مدعاًة إلى ترويح النفس وتنشيطها إلى طاعة هللا تعالى,كان مندوًبا إليه,كما نوَّه ابن حزم إلى هذا المعنى قائاًل:) يحَ   بِّهِّ   َنَوى   َوَمنْ الغِّ   َتْروِّ

هِّ  طَ     ّللاَِّّ   َطاَعةِّ   َعَلى   بَِّذلِّكَ   لَِّيْقَوى   َنْفسِّ يع    َفُهوَ   اْلبِّر ِّ   َعَلى  بَِّذلِّكَ   َنْفَسهُ   َوُيَنش ِّ ن    ُمطِّ  الصناعات  أهل   إلى   ترى   أال,وكما قال األبشيهي:)124( ُمْحسِّ
 واآلخرة،فمن  الدنيا  خيري   إلى  الحسان  باأللحان  يتوصل  وقد  ..أنفسهم  إليها  باأللحان،واستراحت  ترنموا  أبدانهم  على   والفتور  الماللة  خافوا  إذا  كلها
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 بها  الرجل  يبكي  الذنوب،وقد  عن  والتجاوز  األعراض  عن  األرحام،والذب ِّ   المعروف،وصلة  اصطناع  من  األخالق  مكارم  على  تبعث  هاأنَّ   ذلك
 .125(ضميره في الملكوت،ويمثله نعيم خطيئته،ويتذكر على

َناًء عادًيا,كان بحق ِّ من تعلَّ  -3 لًما من العلوم وتراًثا حضارًيا,ُيخشى عليه من االندثار,ال كونه غِّ مه ويريد أن  إذا اعتبرنا المقاَم العراقيَّ عِّ
إليه؛ألنه ُيعدُّ من كماالت عمران البالد وترفه,كما يصف هذا المعنى ابن خلدون,حيث قال:)    العمران  بحر   زخر  إذايعلمه لآلخرين مندوًبا 

  الشمَّاعو   اخ والطبَّ   اميوالحمَّ   ار والصفَّ   هانالدَّ   مثل  المدينة  في   الترف  إليه  يدعو  األعمال،لما  فوائد  أعظم  من  فائدتها  تكون ..الكماالت  فيه  وطلبت
ناًء محًضا,وإنَّما 126(اءنَ الغِّ   ومعلم  اسوالهرَّ  .ومن الجدير بالذكر أنَّ حكم تعلُّم المقام العراقي وتعليمه بأنَّه مندوب إليه,لم يكن ذلك باعتباره غِّ

,كما ذكره الباحث آنًفا, كتحسين الصوت بتالوة القرآن الكريم وغيره؛ألنَّه ال يمكن استحداث   قواًل  لتعلق غيره به الذي يتعلق بمستحب شرعيٍ 
َناء منرابَعا ف َناء,وقد ذكر ذلك ابن المزين بقوله:)فهذه أقوال السلف الثالثة:الحظر والكراهة واإلباحة,ولم يصر أحد منهم إلى أن الغِّ دوب  ي الغِّ

 .127إليه؛فالقائل بذلك من المتأخرين خارق إلجماع المسلمين؛إذ قد اجتمعت األمة قبله على عدم القول الذي أحدثه( 
َناءِّ ال يخرج عن اإلباحة إنَّ :الوجــــــــوب-4 َناء عموًما,فقد انعقد اإلجماع على أنَّ حكَم الغِّ المقام العراقيَّ ال يخرج عن كونه لوًنا من ألوان الغِّ

ة,هي ر محرموالكراهة والتحريم,كما مرَّ بنا آنًفا,ولكن قال بعض العلماء تعلُّم العلوم مطلًقا, سواء أكانت شرعيَّة أو غير شرعيَّة محرمة أو غي
َناًء,ممكن أن   ِّ النظر عن كونه غِّ يكون من من فروض الكفاية,وبما أنَّ المقاَم العراقيَّ ,وهو علم  ُيدرَّس له قواعده وشروطه الخاصة به بغض 

ْلمٍ   ُكل ِّ   َتَعلُّمَ   إِّنَّ :اْلُعَلَماءُ   َقالَ فروض الكفاية,كما ذكر ذلك الشاطبيُّ نقاًل عن بعض العلماء, قائاًل:) ْحرِّ   َفْرُض   عِّ ،  كَِّفاَيٍة،َكالس ِّ َما  َوالطَّْلَسَماتِّ  َوَغْيرِّهِّ
يَدةِّ   اْلُعُلومِّ   مِّنَ  ،  َعنِّ   اْلَغَرضِّ   اْلَبعِّ ْنُه؛  َقُربَ   بَِّما  َظنُّكَ   َفَما  اْلَعَملِّ ،  مِّ َسابِّ ْبهِّ   َواْلَهْنَدَسةِّ،  َكاْلحِّ ھ ھ ھ ھ چ:َتَعاَلى  َقْوَلهُ   َفإِّنَّ   ..   َذلَِّك؟  َوشِّ

ْلمٍ   ُكلَّ   َيْشَملُ   128چڭ  ڭ ۓڭ ۓ ے ے ،مِّنْ   فِّي  َظَهرَ   عِّ هِّ ..اآْلَياتِّ   مِّنَ   َمْوُهوٍب،َوَأْشَباَهَها  َأوْ   َمْنُقوٍل،ُمْكتسبٍ   َأوْ   َمْعُقولٍ   اْلُوُجودِّ  َفَهذِّ
ْستِّْحَسانِّ   ُعُمومِّ   َعَلى  َتُدلُّ   ُوُجوه   ْلمٍ   ُكل ِّ   فِّي  االِّ ْطاَلقِّ   َعَلى  عِّ ,أنَّ  130ما ذهب إليه البعُض,منهم ابن سينا وابن الرَّاوندي    ,ولعل  129(َواْلُعُمومِّ   اإْلِّ

لًما من العلوم,وإن كان هذا القول ضعيًفا,وقد ردَّ عليه ابن تيميَّة,ولكن الباحث ذكره هنا مالءم ,من باب اعتباره عِّ َناَء واجب  ة لما قاله بعض الغِّ
َناء؛ألنَّ ذلك ُيعدُّ خرًقا لإلجماع,كما قاله ابن المزي ِّن  العلماء من اعتبار العلوم قاطبة فروًضا كفائية ,ولم يذكره الب احث في مظان ِّه في أحكام الغِّ

  ويهذبها   النُُّفوس  ُيزكي  مِّمَّا  َذلِّك  َوجعل..  األلحان  بَِّسَماع  َأمر  إشاراته  فِّي  سينا  اْبن  َوَكَذلِّكَ آنًفا,فقد نوَّه ابُن تيمية عن قول ابن سينا,حيث قال:)
ه  ,131( ويصفيها َناء وردَّ َناءِّ   َواْستَِّماعِّ ,بل اعتبره من الزندقة,حيث قال:)ونقَل قوَل ابنِّ الرَّاوندي بوجوب الغِّ  لِّلنَّاسِّ   مِّمَّا  َذلِّكَ   َوَنْحوِّ   َواْلَمَعازِّفِّ   اْلغِّ

َباَحةُ   التَّْحرِّيمُ   َقْواَلنِّ   فِّيهِّ  ؛َوإِّنََّما   ُمَخالِّف    َذلِّكَ   َفَقائِّلُ .ُقْرَبة    إنََّها  َأَحد    َيُقلْ   َوَلمْ ,َأَباَحَها  َوَبْعُضُهمْ   ُمَحرََّمة    َأنََّها  َعَلى   اْلُمْسلِّمِّينَ   ُجْمُهورَ   َفإِّنَّ ..    َواإْلِّ  لِّإْلِّْجَماعِّ
يق    َذلِّكَ   َيُقولُ  َلمِّي  الرَّْحَمنِّ   َعْبدِّ   َأُبو  َحَكى   َما  مِّْثلُ :  زِّْندِّ َناءِّ   فِّي  َهاءُ اْلُفقَ  اْخَتَلفَ : َقالَ  َأنَّهُ   الراوندي اْبنِّ   َعنْ  السُّ   َأُقولُ   َوَأَنا َحاَلل    َأوْ  َحَرام    ُهوَ   َهلْ   اْلغِّ

.وقد ردَّ الشاطبيُّ على قول من قال من العلماء أنَّ كلَّ العلوم قاطبة تدخل في  132( اْلُمْسلِّمِّينَ   ُعَلَماءِّ   َأْقَوالِّ   مِّنْ   َلْيَس   َهَذا  َأنَّ   َوَمْعُلوم  .  َواجِّب    إنَّهُ 
الفاسد منها,أو ليس له نفع,حيث قال:) الكفاية,بل البد من طرح  ْطاَلقِّ   َعَلى  َذلِّكَ   ُنسل ِّم  اَل   إِّنَّافروض  دٍ   ُكل ِّ   َردُّ   اْلكَِّفاَيةِّ   َفْرُض   ،َوإِّنََّما  اإْلِّ  َفاسِّ

دُ  َذلِّكَ  َوإِّْبَطاُلُه،ُعلم  ْلمِّ  مِّنْ  ُبدَّ  اَل  َأنَّهُ  ُجهل؛إِّالَّ  َأوْ  اْلَفاسِّ د ،والشرعُ   َأنَّهُ   عِّ .وممَّا يفهم من كالم الشاطبي,أنَّ العلوَم المنهيَّ عنها 133(بَِّذلِّكَ  ُمَتَكف ِّل   َفاسِّ
رُع,فال نألوا جهًدا في   معرفتها,وعلم المقام العراقي, كما بيَّنه الباحث,هو ضرب من ضروب  ,كالسحر,أو التي ال نفع فيها,إنَّما بيَّن فساَدها الشَّ

َناَء حرام ,اعتبر الم َناء المصاحب آلالت المعازف الذي اخَتلف العلماُء في حكمة بين إباحته وكراهته وتحريمه,فمن رأى أنَّ الغِّ قاَم العراقيَّ  الغِّ
ك بالكراهة  قال  فسادها,ومن  البي ِّن  أو  المحرمة  العلوم  العراقيَّ من فروض  من  المقاَم  َيعدُّ  َناء مطلًقا,قد  الغِّ بإباحة  قال  َناًء,ومن  علَما وغِّ رََّهُه 

َناءِّ ال يتعدَّى األحكامَ  لًما من العلوم التي ال تخلو من فائدة؛ألنَّ حكَم الغِّ ناًء فحسب,وإنَّما باعتباره عِّ الثالثة التي ذكرناها,اإلباحة   الكفاية,ال أنَّه غِّ
لًما له والكراهة وا قواعده    لحرمة,وقد انعقد اإلجماع عليه,كما مرَّ بنا بيانه سلًفا في قول ابن المزي ِّن وقول ابن تيمية.والمقاُم العراقيُّ وإن كان عِّ

ه من فروض الكفاية,فممكن أن يكون من التحسينيات التي ال يتوقف عليها قوام الدنيا,ولكن ال يرتق ي إلى فروض  إالَّ أنَّه ال يصل إلى درجة َعد ِّ
الزركشي:)ألنَّ  قال  عنه,كما  واالستغناء  تركه  لجواز  ْطاَلقِّ   َعَلى  َتْرُكهُ   َيُجوزُ   اَل   َما  اْلَفْرَض   الكفاية    ُفُروضِّ   َسائِّرِّ   فِّي  َجَرَياُنهُ   َوَيْنَبغِّي  ..اإْلِّ

 .134(اْلكَِّفاَيةِّ 
ن يأخذ تعلُّم الَمَقام العراقي ِّ وتعليمه لآلخرين حكم التحريم, إذا ما كان كلٌّ من المعل ِّم له أو المتعل ِّم أو أحدهما على يقيٍن م: التحــــــــريم-5

َناء عموًما,التي نوَّهنا عليها آنًفا, كأن يكونا في صحبة أهل الفسق والفجور في أثناء التعليم , و  يعلمان  هما  مخالفة أحد الشروط في إباحة الغِّ
هم إلى أماكنهم المشبوهة, أو يكون أحدهما هو من أهل الفسوق والفجور, فيكون اآلخر متيق ًِّنا في الوقوع بال  دِّ محرمات  بذلك, متعمدين في تردُّ

ماته, كتمجيد الخمر في الكالم المغنَّى, والتميع والتكسر في األداء, وكل ما يثير الغرائز والشهوات,   إلى غير ذلك من  إذا ما باشر معه مقد ِّ
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  الحرام   يتوقف  وماالوسائل التي توصل إلى الحرام يقيًنا, فحكم تعلُّم الَمَقام العراقي ِّ وتعليمه لآلخرين هو التحريم, كما تقرر في أصول الفقه:  )  
 .135( حرام فهو عليه

 يِّاملقام العراقتالوة القرآن الكريم بأنغام  :لثانياملبحث ا
 تالوة القرآن الكريماملطلب األول: حقيقة 

 الفرع األول: تعريف التالوة لغة:
مُ   التَّاءُ يتلو,ف  ",تِّْلوَ التالوة لغة: هي من الفعل تال,المنقلبة ألفه عن واو"   ،َوُهوَ   َأْصل    َواْلَواوُ   َوالالَّ د  يَء أتلوه    اإلت ِّباع,فتقول:  َواحِّ :  ُتُلو اً َتلوُت الشَّ

ْنهُ ,َتبِّْعُتهُ  َنَّهُ الكريم؛  اْلُقْرآنِّ   تِّاَلَوةُ   َومِّ  تكون   اَل   الت ِّاَلَوةَ   الكريم بداًل من قراءته؛ألنَّ   اْلُقْرآنِّ   تِّاَلَوةُ ؛لذا فاأَلصح أن نقول  136في قراءته  آَيةٍ   َبْعدَ   آَيةً   ُيْتبِّعُ   ألِّ
دً  لكلمتين إِّالَّ  َدة للكلمة تكون  َواْلقَِّراَءة, اَفَصاعِّ  137فأكثر. اْلَواحِّ

:)التالوة اصطالًحا:تعريف التالوة اصطالًحا:  الفرع الثاني: .ومن 138(الموظفة  واألوراد  كالدراسة  متتابعة،  اْلُقْرآن  قَِّراَءة  هِّيَ كما عرَّفها الكفويُّ
  ذلك  فعل  إذا  كذا  في  فالن  دجوَّ   يقال  ولهذا  تحسينه،  في  النهاية  وبلوغ  إتقانه،  في  الغاية  انتهاء  ومعناه  األلفاظ ذات الصلة بالتالوة التجويد:)

ْلَيةُ   فالتجويد  . الجودة  منه   واالسم  دًا،جي ِّ  هِّ   إَِّلى   اْلَحْرفِّ   َوَردُّ   َمَراتَِّبَها، َوَتْرتِّيُبَها  ُحُقوَقَها  اْلُحُروفِّ   إِّْعَطاءُ   َوُهوَ   اْلقَِّراَءةِّ،  َوزِّيَنةُ   الت ِّاَلَوةِّ،  حِّ   َوَأْصلِّهِّ،   َمْخَرجِّ
يرِّهِّ  َوإِّْلَحاُقهُ  يحُ  بَِّنظِّ هِّ  َوَتْصحِّ يفُ  َلْفظِّ يَغتِّهِّ، َحالِّ  َعَلى بِّهِّ  النُّْطقِّ  َوَتْلطِّ فٍ  َواَل   إِّْسَرافٍ  َغْيرِّ  مِّنْ  َهْيَئتِّهِّ  َوَكَمالِّ  صِّ  .139(َتَكلُّفٍ  َواَل  إِّْفَراطٍ  َواَل  َتَعسُّ

 الفرع الثالث: كيفية تالوة القرآن الكريم على الوجه الشرعي
ُدها  , 140حتى تكون القراءة على الوجه الشرعي  , وعلى النحو اآلتي: 141فالبدَّ من شروط ُتحد ِّ

ويد والتالوة  أن تكون القراءة وفق أحكام التجويد , وأن ال يطغي األداء بالنَّغم على سالمة األحكام , فالبدَّ من التوافق التام ِّ بين قواعد التج  -1
 اء وال يخالف احكام التجويد.وبين استخدام النغم في التالوة , بحيث ال يؤثر استخدامه على صحة االد

بخشوع   أن يكون النَّغم المستخدم في أداء التالوة يناسب القرآن الكريم في وقاره وجالله وحكمته , وال يكون فيه تطريًبا يتعارض مع التَّدبر   -2
 رآن الكريم. وخشية وتذكُّر ؛ بل بعض االنغام فيها ما يدعو إلى اللهو والعبث والترقيص, وهذا ال يليق بمقام الق

قال عنه  أن ال يلتزم القارئ باالنغام كما هي في المقام الغنائي الواحد , بحيث عند ابتدائه وحتى انتهائه يطب ِّق ما في المقام تماًما, حتى ي   -3
المق الغناء عموًما , وطريقة االداء  الفالني, وهذا ال يجوز , فالبدَّ من االبتعاد عن اساليب  بالمقام  للنَّغم خصوًصا, وإنَّما القارئ يقرأ  امي 

 أدائه كما هو.   المسموح للقارئ أخذ النَّغم من المقام ال المقام كلَّه؛ لذلك بين الباحث سابًقا تفاصيل أداء المقام العراقي الغنائي من أجل تجنُّب
فها في تحسين أدائه للتالوة, إن كان ممَّن يمتلكون الصوت الح -4 سن,  أن يختار القارئ االنغام التي تناسب المعنى القرآني الذي يقرأه ويوظ ِّ

من نَغٍم أو ممَّن يمتلك القدرة في تحسين صوته , فإذا مرَّ بآيات حزن اختار نَغًما حزيًنا, وإذا مرَّ بآيات فرح واستبشار اختار ما يناسبه  
 لتصويرهما نغمياا للسامع ليساعده في التدبُّر وفهم المقصود منها والخشوع.

 : حكم تالوة القرآن الكريم بالنغام المأخوذة من المقام العراقيالمطلب الثاني
 النحو اآلتي:تعتريه األحكام التكليفية الخمسة , وعلى  حكم تالوة القرآن الكريم باالنغام المأخوذة من المقام العراقي 
تها, آنفة الذكر, من اإللتزام بأحكام التجويد وعدم الزيادة فيه, وتحسين    -1 د شرعية القراءة وصحَّ الصوت إذا التزم القارئ بالشروط التي تحد ِّ

يَن )  مستحبَّة , قال ابن قدامة: بالتنغيم الموافق لقواعد التجويد أمام المأل في المحافل , والقارئ من القرَّاء الهواة, فالقراءة بحق ِّ هذا القارئ  َتْحسِّ
هِّ، َوزِّيَ  ، َوَتْطرِّيَبُه، ُمْسَتَحبٌّ َغْيُر َمْكُروٍه، َما َلْم َيْخُرْج َذلَِّك إَلى َتْغيِّيرِّ َلْفظِّ ْوتِّ بِّاْلُقْرآنِّ  .  142 (اَدةِّ ُحُروفِّهِّ الصَّ

األداء    وإذا خالف القارئ أحد الشروط آنفة الذكر في كيفية التالوة بالوجه الشرعي , وال سيَّما مخالفته لقواعد التجويد , أو كانت طريقته في  -2
م نغمي تجعل استخدامه للنغم يخرجه عن قواعد التجويد وعن وقار القرآن وحكمته , أو كان النغم المستخدم تابًعا لمجموعة من االنغام لمقا

واحد بحذافيره وقواعده , وسواء أكان حسن الصوت أم قبيحه , وهو يقرأه على مأل في المحافل, فالقراءة في حق ِّه هي الحرمة , وفي حق ِّ  
ينِّ )َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعلَ   المستمعين له ممَّن يعلم بقواعد التجويد الحرمة ايضا , ما لم ُيعترض على هذه القراءة , قال ابن حجر: ى اْستِّْحَبابِّ َتْحسِّ

يطِّ َفإِّْن َخَرَج َحتَّى َزاَد َحْرًفا َأْو َأْخفَ  ْوتِّ بِّاْلُقْرآنِّ َما َلْم َيْخُرْج َعْن َحد ِّ اْلقَِّراَءةِّ بِّالتَّْمطِّ  . 143  اُه َحُرَم(الصَّ
القراءة   - 3 حق ِّه  في  فذلك  الذكر,  آنفة  الشروط  مخالفة  مظن ِّة  كان في  أو  شرعية,  قراءته  كون  عن  تخرجه  وال  يسيرة  مخالفاته  كانت  وإن 

 . 144مكروهة
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ن الموقرين وفي حالة التزام القارئ بالشروط المذكورة وبقواعد التجويد, وكان اختياره لالنغام يتناسب مع وقار القرآن وحكمته وذوق المستمعي  -4
ختصاص  له والمتدب ِّرين لمعانيه بخشية, وكان مؤث ِّر في النَّاس بحسن صوته في مأل يستمعون إليه في محافل القرَّاء, وهو من أهل الدراية واال

ستمع مخالًفا لقواعد  في التالوة , والنَّاس ترغب في االستماع إليه, بحيث إذا قرأ آيات فيها أسف وندم اختار نغًما يعينه في وصول المعنى للم
دَة علم     145المقام في تطبيقه , فالقراءة في حق ِّه واجبة ؛ ألنَّها من فروض الكفاية, وما ال يتمُّ والواجب إالَّ به فهو واجب , إذ أنَّ القراءَة المجوَّ

, فتدخل في عموم فروض الكفاية , فقد قال الشاطبي:) ْلٍم َفْرُض كَِّفاَيةٍ َقاَل اْلُعَلَماُء: إِّنَّ َتَعلَُّم كُ وفن  اْلَفْرَض َما اَل   , وقال الزركشي:)146  (ل ِّ عِّ
) ... َوَيْنَبغِّي َجَرَياُنُه فِّي َسائِّرِّ ُفُروضِّ اْلكَِّفاَيةِّ ْطاَلقِّ  .147 َيُجوُز َتْرُكُه َعَلى اإْلِّ

بًطا لها ومتقًنا, ولكن ليس له دراية  وإذا كان القارئ قد ضبط أحكام التجويد ضبًطا ال يجعله من أهل االختصاص , أو كان بالفعل ضا  -5
القراءة في   في كيفية ادراج النغم وفق قواعد التجويد من دون اخالل فيها, وليس له دراية في علم االنغام وفنونه وبالشروط المذكورة آنًفا , وأراد

غزالي:)والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع  قال ال,    148بيته بطريقة التنغيم, ال على مأل من النَّاس ,فله ذلك فاألمر في حق ِّه مباح 
فال نبالي بمن يخالف بعد  ,  فإذا انكشف الغطاء عن دليل اإلباحة,  صوت طيب موزون مفهوم وإنما تحريمه لعارض خارجعن حقيقة ذاته

 .149ظهور الدليل( 
 اخلامتــــــــــة

ل إليها الباحث, وعلى النحو اآلتي:  وهذه أهم النتائج التي توصَّ
ضرب من أنَّ الغناء حالة وجدانية ُيعبَّر عنها باألداء الصوتي النغمي الذي يلزم منه التطريب الذي يحرك الفؤاد , وأنَّ المقام العراقي هو   -1

 قطع وأوصال نغمية , يلتزم بها قارئ المقام في أدائه. ضروب الغناء, له قواعده من حيث االبتداء حتى االنتهاء وبينهما 
أنَّ    -على ما يبدو للباحث  –أنَّ للغناء أقساًما, منه متفق على حل ِّيته , ومنه مختلف في حكمه بين مجيز ومانع وكاره, وأرجح األقوال    -2

خالطة أهل الفسق والفجور في االماكن التي يغنَّى فيها الغناء جائز بشروط بيَّنها الباحث , منها : أن يكون من أجل ترويح النفس, وعدم م
الغناء الذي يدعو الرتكاب المحرمات, وتجنب الغناء الذي يثير الشهوات , وأن ال يضيع بسماعه فرض مطلوب أداؤه , أو يكثر من سماعه  

 له , وأن ال يحتوي على كالم يدعو إلى المحرمات أو انتهاكها. 
الغنائي وتعليمه تعتريه االحكام التكليفية الخمسة , وهي: يكون مندوًبا إليه إذا كان في تعلُّمه سبًبا في تحسين الصوت    تعلُّم المقام العراقي  -3

ذ يقيًنا , مع االخ  في قراءة القرآن الكريم , والوصول للَمَلكة التي تمك ِّنه من اختيار االنغام المناسبة وكيفية ادراجها بتفنن في تالوة القرآن الكريم
ن وقوعه  بالشروط آنفة الذكر في جواز االستماع للغناء عموًما, ويكون تعلُّمه حراًما إذا ما خالف المتعل ِّم أحد هذه الشروط وكان متيق ًِّنا م

, وكان  بالمحرمات , ويكون في حق ِّه واجب  إذا كان حسن الصوت ومن ذوي االختصاص في تالوة القرآن الكريم, ويقرأ أمام النَّاس في المحافل
ءته الخلل إذا لم  على يقين إذا لم يتعلَّم هذا الفن وكيفية ادراج النغم في التالوة كان مخالا بها, وكان في حق ِّه مكروه  إذا ظنَّ أنَّه سيعتري قرا

 تعلَّمه . يتعلَّمه , ويكون في حق ِّه مباح  إذا كان مكتفًيا بما لديه من مهارات , وال يجد نفسه مخالا في تالوته إذا لم ي
 أنَّ هنالك شروًطا في كيفية تالوة القرآن الكريم على الوجه الشرعي , وهي: أن تكون موافقة ألحكام التجويد, وأن يكون النغم المستخدم   - 4

قام النغمي فيلتزم  يناسب وقار القرآن وتالوته , وأن يكون النغم المستخدم ال يطغى على قواعد التجويد فيخلُّ بها, وأن ال يؤخذ بحذافيره من الم
 باالنغام كما لو كان يغني المقام نفسه.

قارئ بقواعد  أنَّ حكم تالوة القرآن الكريم باالنغام المأخوذة من المقام العراقي تعتريها االحكام التكليفية الخمسة , فتكون مندوبة إذا التزم ال  - 5
ا من المخالفة, فحكم التالوة الحرمة , وإذا ظنَّ أنَّه سيخالف فيهما فحكمها  التجويد وشروط التالوة الصحيحة, وإذا خالف فيهما, وكان متيق ِّنً 

ورهبة في المحافل,    الكراهة , وإذا كان متقًنا لقواعد التجويد وملتزًما بالشروط آنفة الذكر, وكان متيق ًِّنا من تأثر النَّاس به في االستماع إليه رغبة
التالوة بهذه الصفة حكمها الوجوب, وإذا استوت االمور في هذه التالوة بحث ال يكون فيها ما يؤدي وما تعلَّمه من فن التنغيم موصل لذلك, ف

 إلى منهيٍ  عنه وليس فيها ما ينفَّر منها , فحكمها بهذه الصفة االباحة.
 التوصيات:

ندة في أدائها النَّغمي على التراث العراقي , وهو المقام يوصي الباحث باهتمام القرَّاء العراقيين بتالوة القرآن الكريم بالطريقة العراقية المست -1
واضع  العراقي المغنَّى , مع االلتزام الكامل بقواعد التجويد وشروط أخذ النغم منه, والحكم الشرعي في ذلك, الذي ذكره الباحث في بحثه المت

 هذا . 
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دين بالتدريب على االداء النَّغمي ا  -2 دين وسائل  يوصي الباحث القرَّاء المجو ِّ لعراقي ؛ ألنَّه األغنى في االنغام من غيره, ممَّا يوفر للقرَّاء المجو ِّ
مه وكثرتها, ممَّا كان التعبير النَّغمي لمعاني القرآن الكريم والتصوير الفن ِّي لها ترغيًبا وترهيًبا أكثر من غيره على صعيد العالم كل ِّه ؛ لتنو ِّع أنغا

 الت الحزن والفرح والنصر واألسف وغيرها في القرآن الكريم.ذلك أكثر مالءمة للتعبير عن حا 
 املقرتحات :

فه بما   يقترح الباحث بإنشاء مراكز لتعلُّم التالوة العراقية,  -1 وتعلُّم المقام العراقي المغنَّى, والمستندة إليه, وفق اسلوب يخرجه عن الغناء ويوظ ِّ
دة للقرآن الكريم أحكاًما ونغًما وتالوة.  يناسب التالوة المجوَّ

كريم وتوقيره وتوقير  يقترح الباحث عمل دورات تعليمية في ضبط االداء النغمي العراقي في المساجد وفق منهجية تناسب قراءة القرآن ال  -2
الة والتسليم ,   ثمَّ مساجد هللا تعالى بتعليم النغم من خالل غنائه لقصائد شعرية رصينة وحكيمة وفي المدح المحمَّدي على صاحبه أفضل الصَّ

 المطلوبة في االداء. تطبيقه بعد ذلك على التجويد القرآني , من أجل تحصيل الدربة بحرفية والحذاقة في الحصول على الَمَلكة النغميَّة 
 :المصادر والمراجع

 القرآن الكريم *
ماع1 محمد بن علي الشوكاني   -الرسالة في الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني-للشوكاني  -(إبطال دعوى اإلجماع على تحريم مطلق السَّ

 بال تاريخ. –بال طبعة -صنعاء   -الجديدمكتبة الجيل   -حققه ورتبه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حالق-اليمني
مؤسسة التاريخ    -هـ(1205محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى)ت:  -(اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 2

 م . 1994 -بال طبعة -بيروت -العربي
َناء3 - للطالب:محمد عبد الكريم عبد الرحمن-جامعة بغداد-م اإلسالميةكلية العلو -رسالة ماجستير-دراسة حديثية نقدية-(أحاديث المعازف والغِّ
 هـ.1427-1ط-بيروت-دار ابن حزم -إشراف د.زياد محمود العانيب

َناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف4 فرع الطائف –كلية التربية  -أستاذ الفقه المقارن بجامعة أم القرى -أ.د.سالم بن علي الثقفي-(أحكام الغِّ
 هـ. 1416- 1ط -القاهرة- دار البيان-هـ(1430)ت:

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق  -هـ(543القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي)ت:  -(أحكام القرآن5
 م.  2003 -هـ  1424 - 3ط -لبنان  -بيروت -دار الكتب العلمية  -عليه: محمد عبد القادر عطا

 بال تاريخ.–بال طبعة-بيروت –دار المعرفة - هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي)ت:-(إحياء علوم الدين 6
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي   -(االستقامة7

 ه. 1403- 1ط -المدينة المنورة-جامعة اإلمام محمد بن سعود-المحقق: د.محمد رشاد سالم -هـ( 728الدمشقي)ت:
هـ(,مع شرح لمحمد بن محمد بن الحسن،  428الحسين بن عبد هللا بن سينا، أبو علي الفيلسوف أو الشيخ الرئيس)ت:  -(اإلشارات والتنبيهات8

 بال تاريخ.-3ط-مصر-دار المعارف-المحقق: سليمان دنيا-هـ( 672نصير الدين الطوسي)ت:
 م.2002-15ط-دار العلم للماليين -هـ( 1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي)ت: - األعالم(9

المحقق: محمد - هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:    -(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان10
 بال تاريخ.-بال طبعة-الرياض  -لكة العربية السعوديةالمم -مكتبة المعارف -حامد الفقي

الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي)ت:  - (األم11
 هـ. 1410 -بال طبعة -بيروت -دار المعرفة  -هـ( 204

بلحو 12 القراءة  تحريم  في  الزواهر  والكبائر(األنجم  الفسق  أهل  بإبن -ن  المعروف  افعيُّ  الشَّ محمد  بن  أحمد  بن  بركات  ين  الد ِّ زين 
 ه. 1430-1ط-بيروت-دار البشائر اإلسالمية-تحقيق وتعليق: مشعل بن باني الجبرين المطيري -ه(929الكيَّال)ت:

وفي آخره: تكملة البحر  -هـ(970يم المصري )ت:زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نج  -(البحر الرائق شرح كنز الدقائق13
-دار الكتاب اإلسالمي  -هـ(وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين 1138الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري)ت: بعد  

 بال تاريخ.- 2ط
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- 1ط-القاهرة  -دار الكتبي  - هـ(794الزركشي)ت:أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر  -(البحر المحيط في أصول الفقه14
 هـ. 1414

المحقق: قاسم محمد - هـ(558أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي)ت:    -(البيان في مذهب اإلمام الشافعي15
 م.   2000  -هـ 1421 -1ط-جدة -دار المنهاج  -النوري 

- هـ(1205محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )ت:    -القاموس(تاج العروس من جواهر  16
 بال تاريخ.-بال طبعة-دار الهداية -لمحقق: مجموعة من المحققينا

دار    -هـ(897الكي)ت:أبو عبد هللا المواق الم  -محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي  -(التاج واإلكليل لمختصر خليل17
 هـ. 1416  -1ط -بيروت -الكتب العلمية

دار    -المحقق: الدكتور بشار عو اد معروف- هـ(748شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي)ت:    -(تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم 18
 م.2003  -1ط -الغرب اإلسالمي

دراسة وتحقيق: مصطفى عبد  -هـ(  463ن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت:أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ب  -(تاريخ بغداد وذيوله 19
 هـ. 1417 - 1ط-بيروت  -دار الكتب العلمية  -القادر عطا 

 هـ. 1414 -3ط –بيروت -دار ابن حزم  - حققه وعلق عليه: محمد الحجار-للنووي  -(التبيان في آداب حملة القرآن20
- هـ( 885عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:    -(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 21

 م. 2000 -  1ط -السعودية   -مكتبة الرشد   -د. أحمد السراح -د. عوض القرني -لمحقق: د. عبد الرحمن الجبرين ا
النرد والشطرنج والمالهي22 الحسين اآلجري)ت-(تحريم  أبي بكر محمد بن  الحافظ  تحقيق واستدراك :محمد سعيد عمر -هـ(360:لإلمام 

 هـ. 1402-1ط–السعودية  -رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد -إدريس
اإلدارية23 بالكتاني)ت:-(التراتيب  المعروف  اإلدريسي،  الحسني  محمد  ابن  الكبير  عبد  بن  الَحي   َعْبد  هللا  -هـ(1382محمد  المحقق: عبد 

 بال تاريخ. -2ط-بيروت-ألرقم دار ا-الخالدي
المحقق: الدكتور عبد -هـ(741أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي)ت:  -(التسهيل لعلوم التنزيل24

 هـ. 1416 - 1ط-بيروت -شركة دار األرقم بن أبي األرقم  -هللا الخالدي
-المحقق: سامي بن محمد سالمة-هـ(774يل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي)ت:أبو الفداء إسماع  -(تفسير القرآن العظيم25

 هـ . 1420-2ط -ار طيبةد
تحقيق: الدكتور على حسين  -هـ(  833شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت:  -(التمهيد في علم التجويد26

 . هـ 1405  -1ط-الرياض -مكتبة المعارف -البواب
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج،جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي    -(تهذيب الكمال في أسماء الرجال27

 هـ. 1400- 1ط -بيروت - مؤسسة الرسالة  -المحقق: د. بشار عواد معروف-هـ(742المزي )ت:
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي زين الدين محمد المدعو  -(التوقيف على مهمات التعاريف28

 م. 1990- هـ1410 -1ط-القاهرة-عبد الخالق ثروت 38عالم الكتب   -هـ(1031القاهري )ت: 
  - الناصرالمحقق: محمد زهير بن ناصر  -ه( 256محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي)ت:-(الجامع المسند الصحيح المختصر29

 هـ. 1422 -1ط-دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
-هـ( 671أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:   -(الجامع ألحكام القرآن  30

 م. 1964 -هـ  1384 -2ط-القاهرة –يةدار الكتب المصر  -حقيق:أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشت
محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين    - (حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه31

 بال تاريخ.-2ط-بيروت -دار الفكر-هـ(1138السندي)ت: 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  -أبو حنيفة  (حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه32

 هـ . 1421  -بيروت  -دار الفكر -هـ(1252المشهور بابن عابدين)ت:
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المزني33 الشافعي وهو شرح مختصر  اإلمام  فقه مذهب  في  الكبير  البصري   - (الحاوي  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  أبو 
  -دار الكتب العلمية  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450وردي )ت:  البغدادي، الشهير بالما

 م. 1999-  1ط -لبنان -بيروت 
 –المكتب اإلسالمي    -تخريج المحدث ناصر الدين األلباني-الدكتور الشيخ يوسف عبد هللا القرضاوي   –(الحالل والحرام في اإلسالم  34

 ـ. ه1400-13ط -بيروت
كلية الدراسات -رسالة ماجستير في الموسيقى-العراق أنموذجاً   -(الخصائص الموسيقية واإلبداعية للموروث الغنائي العربي وآفاق تطورها  35

العلمي والبحث  الدنمارك  - العليا  في  المفتوحة  العربية  أ.د.حميد   -األكاديمية  بإشراف  البصري  خلف علي  :حميد  الطالب  قبل  من  مقدمة 
 م. 2009- الجمالي

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى   -(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات36
 م. 1993 -هـ  1414 -1ط-عالم الكتب - هـ(1051الحنبلى )ت:

 م. 1985- 2ط-بغداد –لثقافة واإلعالم وزارة ا-م(1991شعوبي إبراهيم خليل العبيدي األعظمي)ت: – (دليل األنغام لطالب المقام 37
  - هـ( 1376أبو عبد هللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا بن ناصر بن حمد آل سعدي )ت:  -(رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة38

مان، الشيخ سليم بن عيد  راجعها وقدم لها: الشيخ مشهور حسن آل سل-قيدها واعتنى بأصلها: أبو الحارث نادر بن سعيد آل مبارك التعمري 
 هـ. 1418  -1ط-بيروت  - دار ابن حزم -الهاللي

دار    -تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي-هـ(273ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد)ت:  - (سنن ابن ماجه  39
 بال تاريخ.   –بال طبعة  -فيصل عيسى البابي الحلبي  -إحياء الكتب العربية

دار    -المحقق: بشار عواد معروف-هـ(  279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى)ت:  -(سنن الترمذي40
 م. 1998 -بال طبعة-بيروت –الغرب اإلسالمي

دين 41 مكتبة   -السالمية بالمدينة المنورة استاذ مشارك بالجامعة ا  -د. أبو مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ -(سنن القرَّاء ومناهج المجو ِّ
ار   ه. 1414 - 1ط -المدينة المنورة–الدَّ

من المحققين   المحقق:مجموعة-هـ(  748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي)ت:-(سير أعالم النبالء42
 هـ. 1405-3ط-مؤسسة الرسالة - بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

  -تحقيق: شعيب األرنؤوط  -هـ(516محيي السنة،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي)ت:    - (شرح السنة43
 م. 1983 -هـ  1403 -2ط-بيروت-دمشق –المكتب اإلسالمي  -محمد زهير الشاويش

- هـ( 743شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي)ت:  - ح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن((شر 44
 هـ .1417-1ط -الرياض( -مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة   -لمحقق: د.عبد الحميد هنداوي ا

عرفة  45 ابن  حدود  ا   - (شرح  هللا،  عبد  أبو  األنصاري،  قاسم  بن  المالكي)ت:محمد  التونسي  اع  العلمية    - هـ(894لرصَّ   - 1ط  -المكتبة 
 هـ. 1350

 -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم-هـ(449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك)ت:  -(شرح صحيح البخاري البن بطال46
 م. 2003  -هـ 1423-2ط-الرياض-السعودية  –مكتبة الرشد 

 هـ. 1408-1ط-بيروت-دار الجبل- أحمد مصطفى القضاة– ون (الشريعة اإلسالمية والفن47
دار    -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار-هـ(393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)ت:-(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية48

 م.  1987 -هـ  1407 -4ط -بيروت -العلم للماليين
َناء المقامية البارزة في القرن العشرين-ها(الطريقة القندرجية في المقام العراقي وأتباع49 حسين اسماعيل -دراسة تحليلية نقدية إلحدى طرق الغِّ

 م. 2007-1ط-بيروت-المؤسسة العربية-األعظمي
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حققه   وعلق عليه وخرج  -هـ( 458القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )ت:    - (العدة في أصول الفقه50
  - 2ط-جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمية  -د بن علي بن سير المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض  نصه : د أحم

 م . 1990
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد    -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  -(فتح الباري شرح صحيح البخاري 51

 هـ . 1379 -بيروت – دار المعرفة  -وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبقام بإخراجه   -الباقي
الحنبلي )ت:  -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي  -(فتح الباري شرح صحيح البخاري 52

الحقوق: مكتب تحقيق -المدينة النبوية-كتبة الغرباء األثريةم  -تحقيق:مجموعة محققين منهم :محمود بن شعبان بن عبد المقصود -هـ( 795
 م. 1996-هـ1417- 1ط-القاهرة-دار الحرمين

- حققه ورتبه: أبو مصعب-هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني)ت:  -(الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني53
 اليمن . -صنعاء   -مكتبة الجيل الجديد  -حمد صبحي بن حسن حالقم

محمد بن أحمد بن محمد بن داود بن سالمة اليزلتيني، التونسي القاهري، المالكي، الوفائي، الشاذلي،    -(فرح األسماع برخص السماع54
بال -تونس-الدار العربية للكتاب  -تحقيق وتقديم: د. محمد الشريف الرحموني-هـ(882ويعرف بابن زغدان)أبو عبد هللا، أبو المواهب()ت:

 م.  1985 -طبعة
حققه وعلق عليه:    -هـ(395أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري)ت: نحو  -(الفروق اللغوية55

 بال تاريخ.  –بال طبعة –القاهرة   - دار العلم  -محمد إبراهيم سليم
زيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ،الملقب أبو محمد عز الدين عبد الع  -(قواعد األحكام في مصالح األنام56

 هـ. 1414-طبعة جديدة منقحة-القاهرة – مكتبة الكليات األزهرية  -راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد-هـ( 660بسلطان العلماء)ت:
  - هـ(   656اري القرطبي المعروف بابن المزين )ت:أحمد بن عمر بن إبراهيم ابن العباس األنص-(كشف القناع عن حكم الوجد والسماع57

 م. 1992-هـ 1412-1ط -طنطا-مصر-دار الصحابة للتراث-تحقيق:قسم التحقيق بالدار
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم،   -(كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع58

 بال تاريخ.-بال طبعة-القاهرة-مكتبة القرآن-ادل عبد المنعم أبو العباستحقيق:ع -هـ(974أبو العباس)ت:
- ه(1189أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المصري المالكي)ت:- (كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني59

 بيروت. -ه1412- بال طبعة -دار الفكر -حقيق يوسف الشيخ محمد البقاعيت
المحقق: - هـ(  1094أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي)ت:  - ليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الك60

 بال تاريخ. –بال طبعة -بيروت – مؤسسة الرسالة  -محمد المصري  -عدنان درويش
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية،   -القشقري المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد  -هـ( 261مسلم بن الحجاج )ت:  -(الكنى واألسماء61

 هـ. 1404  - 1ط-المدينة المنورة، السعودية
- دار صادر-هـ(711محمد بن مكرم بن على،أبو الفضل،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي )ت:  -(لسان العرب62

 هـ. 1414- 3ط-يروتب
الميزان63 ب  -(لسان  بن علي  أحمد  الفضل  العسقالني)ت:أبو  حجر  بن  أحمد  بن  غدة-هـ(852ن محمد  أبو  الفتاح  دار    -المحقق: عبد 

 م. 2002  -1ط-البشائر
أبو العباس ناصر الدين ابن المنير -أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي  -(المتواري على تراجم أبواب البخاري 64

 بال تاريخ.-بال طبعة-الكويت -مكتبة المعال -ح الدين مقبول أحمدالمحقق:صال-هـ( 683الجذامي الجروي اإلسكندراني)ت:
  - المحقق: حسام الدين القدسي-هـ( 807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي)ت:   - (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 65

 هــ. 1414-بال طبعة -القاهرة-مكتبة القدسي
بال    -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية-بن محمد بن قاسم  المحقق:عبد الرحمن  -(مجموع الفتاوى 66

 هـ . 1416-طبعة
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بدون طبعة    -بيروت  -دار الفكر    - هـ(456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري)ت:  -(المحلى باآلثار67
 بدون تاريخ.-

أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن    -البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه(المحيط  68
 م. 2004  -هـ  1424  -1ط-بيروت    -دار الكتب العلمية  -المحقق: عبد الكريم سامي الجندي-هـ(616عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي )ت:  

 - المحقق: يوسف الشيخ محمد-هـ( 666الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت:  زين -(مختار الصحاح 69
 م. 1999 - هـ 1420  -5ط-صيدا –بيروت  -الدار النموذجية  -المكتبة العصرية 

 هـ . 1415  -1ط-بيروت-العلميةدار الكتب  -هـ( 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني)ت:  -(المدونة70
  - دار الفكر  -هـ( 1014علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري)ت:  -(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح71

 هـ . 1422 -1ط-بيروت
- دار الكتب العلمية  -افي تحقيق: محمد عبد السالم عبد الش-هـ( 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:    -(المستصفى72

 م. 1993 -1ط
- بيروت  - عالم الكتب    - هـ(852شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور األبشيهي أبو الفتح)ت:  -(الُمسَتطَرف في كل ِّ فنٍ  ُمسَتطَرف73

 هـ. 1419 -1ط
المحقق:  -هـ(241هب الحنبلي )ت:أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني, صاحب المذ  -(مسند االمام أحمد  74

 هـ. 1420- 2ط -مؤسسة الرسالة -شعيب األرنؤوط وآخرون 
 م. 1988-هـ  1408 -2ط-بيروت-دار النفائس -حامد صادق قنيبي  -محمد رواس قلعجي -(معجم لغة الفقهاء75
المحقق: أ. د. محمد إبراهيم -هـ( 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  -(معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم 76

 هـ . 1424-1ط- القاهرة  -مكتبة اآلداب -عبادة
دار    -المحقق: عبد السالم محمد هارون -هـ( 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:    -(معجم مقاييس اللغة 77

 هـ . 1399 -بال طبعة-بيروت-الفكر
زِّى  )ت:   -ُمْعرِّبِّ (اْلُمْغرِّبِّ فِّي َتْرتِّيبِّ الْ 78 دار    -هـ(610ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي الُمَطر ِّ

 بال تاريخ.-بال طبعة -بيروت-الكتاب العربي
قدامة79 البن  بابن  -(المغني  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  الدين  موفق  محمد  قدامة    أبو 

 بال تاريخ .-بال طبعة-مكتبة القاهرة -هـ( 620المقدسي)ت:
دار إحياء    - هـ(606أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي)ت:  -(مفاتيح الغيب80

 هـ. 1420-3ط -بيروت -التراث العربي
أين 81 إلى  العراقي  األع-(المقام  اسماعيل  مستقبلية-ظميحسين  برؤية  فكرية  نقدية  فنية  تحليلية  العربية-دراسة  - 1ط-بيروت-المؤسسة 

 م. 2001
-دار المثنى-لقارئ المقام حامد عاشور داغر السعدي- دراسة تحليلية لغناء المقامات العراقية مع النصوص الشعرية-(المقام وبحور األنغام82

 م. 2006-غدادب
 م. 1984-5ط -بيروت –دار القلم -ه( 808حمد بن خلدون الحضرمي)ت:عبد الرحمن بن م-(مقدمة ابن خلدون 83
إيداعه في    -بغداد-وزارة الثقافة واإلعالم -م( 2006الشيخ جالل الحنفي بن محي الدين بن عبد الفتاح)ت:-(مقدمة في الموسيقى العربية84

 م. 1989- (23المكتبة الوطنية برقم)
عني بتصحيحه ونشره: -راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط-هـ(1431ة محمد قاسم)ت:حمز   -(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 85

 م. 1990 - هـ  1410-بال طبعة –الطائف  -مكتبة المؤيد -دمشق  -مكتبة دار البيان -بشير محمد عيون 
 -بال طبعة-بيروت  -ر الفكر  دا  -هـ(1299محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي)ت:  -(منح الجليل شرح مختصر خليل86

 هـ. 1409
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-بيروت  - دار إحياء التراث العربي  -هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)ت:  -(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج87
 ه.1392 -2ط

)تحرير  لمسائِّلِّه ودراستها دراسًة نظريَّ 88 ْلمِّ ُأُصولِّ الفِّْقهِّ اْلُمَقاَرنِّ - ه(1435عبد الكريم بن علي بن محمد النملة)ت:  -ًة تطبيقيًَّة((اْلُمَهذَُّب في عِّ
 هـ.1420-1ط-الرياض- كتبة الرشدم

 . بال طبعة -دار الكتب العلمية -هـ( 476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت:  -(المهذب في فقة اإلمام الشافعي89
- المحقق:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان-هـ(790طي الشهير بالشاطبي)ت:إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنا  -(الموافقات90

 هـ. 1417- 1ط -ار ابن عفاند
هـ(:األجزاء)   1427  -  1404الطبعة:)من  -الكويت   -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    -مجموعة من العلماء-(الموسوعة الفقهية الكويتية91

طبع    -2(: ط 45  –  39واألجزاء )-مصر  - مطابع دار الصفوة    - 1(: ط38  –   24واألجزاء)  -الكويت  – دار السالسل-2(: ط23  –  1
 الوزارة.

تحقيق: علي محمد  -هـ(748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: -(ميزان االعتدال في نقد الرجال92
 هـ. 1382 - 1ط -بيروت -دار المعرفة  -البجاوي 

العربية(نظريا93 الموسيقى  العباس-ت  ظاهر  واإلعالم -حبيب  الثقافة  الموسيقية-وزارة  الفنون  العراقي-دائرة  النغمية  الدراسات  دار  -معهد 
 م. 1986- بغداد-الحرية

اليمني)ت:-(نيل األوطار94 الشوكاني  الصبابطي-هـ( 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  الدين  -دار الحديث  -تحقيق: عصام 
 م.1993 - هـ 1413- 1ط-صرم

دار    -المحقق:أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر- هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي)ت:  -(الوسيط في المذهب95
 هـ.1417 - 1ط-القاهرة - السالم 

 وامشاهل
 

دار    -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار - هـ( 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)ت:-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  1
 (. 2449/ 6) -م  1987 -هـ  1407 -4ط -بيروت -العلم للماليين

- بيروت -دار صادر-هـ(711محمد بن مكرم بن على،أبو الفضل،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي)ت:  -لسان العرب  2
 (. 140-139/  15)  -هـ1414- 3ط
لعابدين الحدادي ثم المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين ا -التوقيف على مهمات التعاريف   3

 (. 95)ص-م 1990- هـ1410 -1ط-القاهرة-عبد الخالق ثروت 38عالم الكتب   -هـ(1031القاهري )ت: 
 (. 96المصدر نفسه)ص  4
 - المحقق: يوسف الشيخ محمد-هـ( 666زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت:    -مختار الصحاح  5

 (. 188)ص -م 1999 - هـ 1420  -5ط-صيدا –بيروت  -الدار النموذجية  -المكتبة العصرية 
- هـ(1205محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )ت:    -تاج العروس من جواهر القاموس  6
 (. 3/269)-بال تاريخ-بال طبعة-دار الهداية -لمحقق: مجموعة من المحققينا

 (.103المصدر السابق نفسه)ص 7
 (. 10/341لسان العرب البن منظور) 8
 (. 165/  8نفسه )المصدر  9

 (. 136/  15-195/ 13- 87/ 5-762/ 1ينظر:المصدر السابق نفسه) 10
وفي آخره: تكملة البحر  -هـ(970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت:  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  11

-دار الكتاب اإلسالمي  -حاشية: منحة الخالق البن عابدين هـ(وبال1138الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري)ت: بعد  
 (. 89/ 7)-بال تاريخ- 2ط



   

         

 دراسة فقهية مقارنة. -حكم تعلُّم املقاِم العراقيِّ وتعليمه وأثره يف تالوة القرآن الكريم

  

  

 

-ه(1189أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المصري المالكي)ت:-كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني   12
 ( 2/565)-بيروت -ه1412- بال طبعة -دار الفكر -حقيق يوسف الشيخ محمد البقاعيت

المحقق: قاسم محمد -هـ(558أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي)ت:    -البيان في مذهب اإلمام الشافعي  13
 (. 292/ 13) -م  2000  -هـ 1421 -1ط-جدة -دار المنهاج  -النوري 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:محمد -ه(852الشافعي)ت:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  -فتح الباري شرح صحيح البخاري  14
- فؤاد عبد الباقي,وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب,وعليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز

 (. 442/ 2)-ه1379 -بيروت – دار المعرفة -رحمهم هللا جميعا
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى    -عروف بشرح منتهى اإلراداتدقائق أولي النهى لشرح المنتهى الم  15

 (. 592/ 3)- م1993 -هـ  1414 -1ط-عالم الكتب - هـ(1051الحنبلى )ت:
 (. 406/ 1) -م 1984- 5ط -بيروت – دار القلم - ه( 808عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي)ت:-مقدمة ابن خلدون  16
 (. 4/593لسان العرب) 17
 (. 136/  15المصدر نفسه)  18
المحقق: محمد -هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:    -إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  19

 (.237/ 1)-بال تاريخ-بال طبعة-الرياض  -المملكة العربية السعودية -مكتبة المعارف -حامد الفقي
 من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم وإنما تحريمه لعارض خارجقال الغزالي:)والسماع  20

أبو حامد محمد بن محمد  -عن حقيقة ذاته فإذا انكشف الغطاء عن دليل اإلباحة فال نبالي بمن يخالف بعد ظهور الدليل(] إحياء علوم الدين 
([,وينظر:تحريم النرد والشطرنج  284  -283/  2إحياء علوم الدين )  -ال تاريخب–بال طبعة-بيروت  –دار المعرفة  -هـ(505الغزالي الطوسي)ت:

رئاسة إدارات البحوث -تحقيق واستدراك :محمد سعيد عمر إدريس-هـ(360لإلمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين اآلجري)ت:-والمالهي
 (. 79)ص-هـ 1402-1ط–السعودية  -العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

  -هـ(  656أحمد بن عمر بن إبراهيم ابن العباس األنصاري القرطبي المعروف بابن المزين )ت:-لقناع عن حكم الوجد والسماعكشف ا  21
 23-21ص -م(1992-هـ1412)-1ط -طنطا-مصر-دار الصحابة للتراث-تحقيق:قسم التحقيق بالدار

َناء  22 للطالب:محمد عبد الكريم عبد  -جامعة بغداد-ية العلوم اإلسالميةكل-رسالة ماجستير-دراسة حديثية نقدية- ينظر:أحاديث المعازف والغِّ
 (. 387- 384)ص-هـ1427-1ط-بيروت-دار ابن حزم -بإشراف د.زياد محمود العاني-الرحمن

المحقق: محمد زهير -ه(256محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي)ت:-رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر  23
َباب إَِّذا    -كتاب الجمعة  -هـ1422  -1ط- دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(  -الناصر   بن ناصر

يُد ُيَصل ِّي َرْكَعَتْينِّ   (. 987(ح)24/ 2)-َفاَتُه العِّ
راجع أصوله وخرج أحاديثه -هـ( 543ي)ت:القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالك  -ينظر: أحكام القرآن  24

 (. 3/11) -م 2003  -هـ 1424 -3ط-لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا
أبو العباس ناصر الدين ابن المنير  -أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي   -المتواري على تراجم أبواب البخاري   25

 (. 113)ص-بال تاريخ-بال طبعة-الكويت -مكتبة المعال -المحقق:صالح الدين مقبول أحمد-هـ( 683جروي اإلسكندراني)ت:الجذامي ال
َواَية ، َوَقْد زَ   26 ,َلَها: ُصْحَبة ، َورِّ ارِّ ْن َبنِّي النَّجَّ ذِّ بنِّ َعْفَراَء اأَلْنَصارِّيَُّة مِّ َبي ُِّع بِّْنُت ُمَعو ِّ َث   اَرَها النَّبِّيُّ  هي:الرُّ َها,َحدَّ مِّ َلًة لَِّرحِّ َها، صِّ َصبِّْيَحَة ُعْرسِّ

اَلَفةِّ َعْبدِّ الَملِّكِّ بن مروان، سَ  ْيَن  َعْنَها: ُسَلْيَماُن بُن َيَساٍر، َوَعْمُرو بُن ُشَعْيٍب، َوآَخُرْوَن,ُتُوف َِّيْت: فِّي خِّ َي هللُا َعْنَها.]ينظر:سير   -َنَة بِّْضٍع َوَسْبعِّ َرضِّ
المحقق:مجموعة من المحققين بإشراف -هـ(  748أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي)ت:  شمس الدين-أعالم النبالء

 (. 198/ 3)-هـ 1405-3ط-مؤسسة الرسالة -الشيخ شعيب األرناؤوط
 (. 5147(ح)7/19)-َمةِّ باب َضْربِّ الدُّف ِّ فِّي الن َِّكاحِّ َوالَولِّي-كتاب النكاح-رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 27
 -دار الفكر  -هـ( 1014علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري)ت:  -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  28

 (. 2065/ 5)-هـ  1422 -1ط-بيروت
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َبُه َفنَ -كتاب األدب  -رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 29 َن اْسمِّهِّ َحْرًفا َباُب َمْن َدَعا َصاحِّ  (. 6202( ح)44/ 8)-َقَص مِّ
-بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)ت:  -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  30

 (. 15/81)-ه1392 -2ط
رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم   زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  -رواه ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري   31

- المدينة النبوية-مكتبة الغرباء األثرية  -تحقيق:مجموعة محققين منهم :محمود بن شعبان بن عبد المقصود- هـ(795الحنبلي )ت:  -الدمشقي
(,وقال عنه بأنه  3/311)-باب التعاون في بناء المسجد-كتاب الصالة-م1996- هـ1417-1ط-القاهرة-لحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمينا

مرسل,وقد أورد طرًقا للحديث منها ما أخرجه البزار من رواية شريك عن األجلح,وما أخرجه الطبراني بإسناد فيه نظر،عن حماد بن سلمة،  
 ([. 3/312عن أبي التياح،عن أنس وغيرها]ينظر: المصدر نفسه ) 

 (. 313-312/ 3السابق نفسه) ينظر:المصدر 32
 (. 4104(ح) 5/109)-َباُب َغْزَوةِّ الَخْنَدقِّ َوهَِّي اأَلْحَزابُ -كتاب المغازي -رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 33
نشره: عني بتصحيحه و -راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط-هـ(1431حمزة محمد قاسم)ت:  -منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري   34

 (. 4/96)-م1990 -هـ   1410 -بال طبعة –الطائف  -مكتبة المؤيد -دمشق  -مكتبة دار البيان -بشير محمد عيون 
 (.3042( ح)67/ 4)-َباُب َمْن َقاَل: ُخْذَها َوَأَنا اْبُن ُفاَلنٍ  - كتاب الجهاد والسير-رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 35
 - تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم-هـ(449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك)ت:  -بن بطالشرح صحيح البخاري ال 36

 (. 69/ 5)-م 2003  -هـ 1423-2ط-الرياض-السعودية  –مكتبة الرشد 
:محمد فؤاد عبد  تحقيق-هـ( 273ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد)ت:  -رواه ابن ماجه في سننه    37

َناءِّ َوالدُّف ِّ  -كتاب النكاح-فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية - الباقي (,وقال المحقق عنه  1899( ح) 612/  1)- َباُب اْلغِّ
 بأنَّ سنده صحيح ورجاله ثقات وصححه األلباني]ينظر: المصدر نفسه[.

محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور   -لحاجة في شرح سنن ابن ماجهينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية ا  38
 (. 1899(ح)1/587)- بال تاريخ-2ط-بيروت -دار الفكر-هـ(1138الدين السندي)ت: 

 (. 2924(ح) 2/975)-باب رفع الصوت في التلبية-كتاب المناسك-رواه ابن ماجه في سننه 39
  -تحقيق: شعيب األرنؤوط  -هـ( 516بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي)ت:    محيي السنة،أبو محمد الحسين  -شرح السنة  40

 (.7/14) -م1983 -هـ  1403 -2ط-بيروت-دمشق –المكتب اإلسالمي  -محمد زهير الشاويش
حمد بن  محمد بن أحمد بن م  -(,وينظر: فرح األسماع برخص السماع21ينظر:كشف القناع عن حكم الوجد والسماع البن المزين)ص  41

تحقيق  -هـ(882داود بن سالمة اليزلتيني، التونسي القاهري، المالكي، الوفائي، الشاذلي، ويعرف بابن زغدان)أبو عبد هللا، أبو المواهب()ت:
 (. 53-49)ص -م  1985 -بال طبعة-تونس -الدار العربية للكتاب -وتقديم: د. محمد الشريف الرحموني

 (. 53)ص -داود الشاذليلمحمد بن -فرح األسماع برخص السماع 42
 (. 560/ 4شرح صحيح البخارى البن بطال ) 43
- هـ(671أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:  -ينظر:الجامع ألحكام القرآن    44

 ( 14/54)- م1964 -هـ  1384 -2ط-القاهرة –دار الكتب المصرية -حقيق:أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشت
محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني -(,نيل األوطار25-23)ص–ينظر:كشف القناع عن حكم الوجد والسماع البن المزين  45

 (. 8/113)- م1993  -هـ 1413-1ط-مصر-دار الحديث -تحقيق: عصام الدين الصبابطي-هـ(1250اليمني)ت:
 (. 9/244لسان العرب) 46
زِّى  )ت:   -اْلُمْغرِّبِّ فِّي َتْرتِّيبِّ اْلُمْعرِّبِّ   47 دار    -هـ( 610ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي الُمَطر ِّ

 (. 315- 314)ص-بال تاريخ-بال طبعة -بيروت-الكتاب العربي
 (. 437)ص -م1988-هـ 1408 -2ط-بيروت-ئسدار النفا -حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي -معجم لغة الفقهاء 48
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هـ(:األجزاء)   1427  -  1404الطبعة:)من  -الكويت  -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    - مجموعة من العلماء-الموسوعة الفقهية الكويتية  49
طبع    -2: ط (45  –  39واألجزاء )-مصر  - مطابع دار الصفوة    - 1(: ط38  –   24واألجزاء)  -الكويت  – دار السالسل-2(: ط23  –  1

 (. 107/ 37)-الوزارة
َناء والمعازف 184)ص- هـ1408-1ط-بيروت-دار الجبل-أحمد مصطفى القضاة–ينظر:الشريعة اإلسالمية والفنون    50 (,وينظر:أحكام الغِّ

-دار البيان-هـ(1430فرع الطائف )ت:–كلية التربية  -أستاذ الفقه المقارن بجامعة أم القرى -أ.د.سالم بن علي الثقفي-وأنواع الترفيه الهادف
َناء 120-119)ص -هـ1416-1ط -لقاهرةا  (. 46- 44)ص-محمد عبد الكريم –(,وينظر:أحاديث المعازف والغِّ

  وهذه من األحكام التكليفية الشرعية الخمسة,وهي: الواجب وهو: ما ُذَم تاركه شرعًا مطلقًا, والمندوب وهو: المطلوب فعله شرعًا من غير  51
باح وهو: ما أذن ّللاَّ تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقًا من غير مدح وال ذم في أحد طرفيه لذاته,والمكروه وهو:ما  ذم على تركه مطلقًا, والم

لحكم  تركه خير من فعله وال عقاب في فعله,والمحرم وهو: ما ُذمَّ شرعًا فاعله,وهذه التعاريف اُعتبر فيها فعل المكلف,الذي هو من متعلقات ا
,فالواجب هو فعل المكلف,الذي تعلق بحكم اإليجاب, فمن الحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه: سمَّاه "إيجابا" , ومن الحظ وليس من أقسامه

ْلمِّ ُأُصولِّ الفِّقْ  )تحرير  اعتبار تعلقه بفعل المكلف: سمَّاه " واجبًا" فهما متحدان ذاتًا، مختلفان= =اعتبارًا. ]ينظر:اْلُمَهذَُّب في عِّ  لمسائِّلِّه  هِّ اْلُمَقاَرنِّ
,  138-1/137) -هـ1420- 1ط-الرياض- مكتبة الرشد-ه(1435عبد الكريم بن علي بن محمد النملة)ت:  -ودراستها دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(

147  ,234 ,257  ,284 ,297.]) 
مِّيُّ ,َعْبدِّ َمَناٍف    52 ، الَمَدنِّيُّ هو:َعْبُد هللاِّ بُن َجْعَفرِّ بنِّ َأبِّي َطالٍِّب ذِّي الَجَناَحْينِّ الَهاشِّ يُّ الَمْولِّدِّ ي ُِّد، الَعالُِّم، الَحَبشِّ ٍم السَّ بنِّ َعْبدِّ الُمطَّلِّبِّ بنِّ َهاشِّ

ْشَمةِّ، َكثِّْيَر التََّنعُّمِّ، وَ  َحاَبةِّ ,َكاَن َوافَِّر الحِّ َغارِّ الصَّ َداُدُه فِّي صِّ َواَية ، عِّ ،َلُه: ُصْحَبة ، َورِّ ارِّ َناَء. اْسُتشْ الدَّ ُع الغِّ َد َأُبْوُه َيْوَم ُمْؤَتَة، َفَكفَِّلُه  مِّمَّْن َيْسَتمِّ هِّ
َث َعْنُه: َأوْ   النَّبِّيُّ   ، َوَعْن ُأم ِّهِّ؛ َأْسَماَء بِّْنتِّ ُعَمْيٍس.َحدَّ ْجرِّهِّ. َوَرَوى َأْيضًا َعْن: َعم ِّهِّ؛ َعلِّيٍ  ْعبِّيُّ َوآَخُرْونَ َوَنَشَأ فِّي حِّ .ُتُوف َِّي َسَنَة َأْرَبٍع، اَلُدُه َوالشَّ

 ([. 462-456/ 3َثَمانِّْيَن.]ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي) َأْو َخْمٍس وَ 
هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري المدني, ثقة حجة في الحديث من أهل المدينة سمع أباه،   53

ن سعد، وابناه َيْعُقوب وسعد وغيرهم,قدم إلى العراق سنة  وابن شهاب الزهري وهشام ْبن عروة، وغيرهم ,وروى عنه شعبة ْبن الحجاج، َوالليث بْ 
يث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتغنى. َفَقاَل: ل َناء فأفتى بتحليله، وأتاه بعض أصحاب الَحدِّ قد كنت  أربع وثمانين ومائة,وسئل َعنِّ الغِّ

يثا أبدا. َفَقالَ  يثا حريصا َعَلى أن أسمع منك، فأما اآلن فال سمعت منك َحدِّ : إًذا ال أفقد إال شخصك َعَليَّ ,وَعَليَّ إن حدثُت ببغداَد ما أقمُت َحدِّ
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن    -حتى أغن ِّي قبله, توفى رحمه هللا تعالى في بغداد بعد سنة خمس وثمانين. ]ينظر: تاريخ بغداد وذيوله

- هـ1417  -1ط-بيروت    -دار الكتب العلمية    -مصطفى عبد القادر عطا  دراسة وتحقيق:  - هـ(  463أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت:
تحقيق: -هـ(748شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:  - (,وميزان االعتدال في نقد الرجال6/79-83)

 ([. 35-1/34) -هـ1382  -1ط -بيروت -دار المعرفة  -علي محمد البجاوي 
ماع  ينظر: فرح  54 القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي   -أحكام القرآنو   البن زغدان ,-األسماع برخص السَّ

  - هـ    1424  -3ط-بيروت  -دار الكتب العلمية  -راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا -هـ( 543المالكي )ت:  
محمد بن يوسف بن أبي القاسم    -(, والتاج واإلكليل لمختصر خليل114-8/113وطار للشوكاني )(,ونيل األ527,   11- 3/10) -م2003

(, والحاوي الكبير في 245/ 5)-هـ1416 - 1ط-بيروت-دار الكتب العلمية -هـ( 897بن يوسف الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي)ت:
ن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  أبو الحس -فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

علي محمد معوض- هـ(450)ت: الشيخ  الموجود  -المحقق:  عبد  أحمد  عادل  بيروت    -الشيخ  العلمية،  الكتب  - هـ  1419  -1ط  -دار 
المذهب17/192) الطوسي)ت:   -(, والوسيط في  إبراهيم , محمد محمد المحقق:أحم-هـ( 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  د محمود 

أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن  -(,والمغني البن قدامة352- 351/ 7) -هـ1417 -1ط-القاهرة -دار السالم  -تامر
أبو    -باآلثار  (,والمحلى10/155)-بال تاريخ  -بال طبعة-مكتبة القاهرة  -هـ( 620قدامة الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي)ت:

 (. 567/  7)-بدون تاريخ-بدون طبعة    -بيروت  - دار الفكر    - هـ(456محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري)ت:
عزيز أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد ال   - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه  ينظر:  55

)ت:   الحنفي  البخاري  َماَزَة  بن  عمر  الجندي-هـ(616بن  سامي  الكريم  عبد  العلمية  -المحقق:  الكتب    - هـ  1424  - 1ط-بيروت    - دار 
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المدني)ت:    -(, والمدونة 369/  5)  -م2004 بن عامر األصبحي  أنس بن مالك  العلمية  -هـ(179مالك بن  الكتب    -1ط-بيروت-دار 
افعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الش  -(,واألم 432/  3)-هـ  1415

 (. 155/ 10( , والمغني البن قدامة)226/ 6)-هـ1410 -بال طبعة -بيروت - دار المعرفة  - هـ(204القرشي المكي)ت: 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي -قه أبو حنيفةينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ف  56

محمد بن   -(,ومنح الجليل شرح مختصر خليل 322/  4)  - هـ  1421  -بيروت    -دار الفكر  - هـ(1252الحنفي المشهور بابن عابدين)ت:
(, والمهذب في فقة اإلمام  395/  8)-هـ1409  -بال طبعة-بيروت  -دار الفكر    -هـ( 1299أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي)ت:

(,والمغني 3/441)  -بال تاريخ  -بال طبعة  -دار الكتب العلمية  -هـ( 476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت:    -الشافعي
 (. 155/  10البن قدامة ) 

والمعقول على صحة ما ذهبوا إليه وأورد المانعون   استدل المجيزون للغناء بالعديد من اآليات واألحاديث,غير التي ذكرنا, واآلثار والقياس  57
م  لهم إعتراضاتهم عليها وردود المجيزين عليها,فمن أراد االستزادة نشير إلى بعض المصادر والمراجع التي تذكرها.]ينظر:كشف القناع عن حك 

َناء115- 8/113(,ونيل األوطار للشوكاني)58- 51الوجد والسماع البن المزين)ص أ.د.سالم  -والمعازف وأنواع الترفيه الهادف   (,وأحكام الغِّ
 ([.335- 295)ص-بن علي الثقفي

 18من اآلية -سورة الزمر 58
 (. 51كشف القناع عن حكم الوجد والسماع )ص 59
المحقق:الدكتور عبد  -هـ(741أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي)ت:  -التسهيل لعلوم التنزيل  60

 (. 219/  2)- هـ1416 - 1ط-بيروت -شركة دار األرقم بن أبي األرقم  -هللا الخالدي
 157من اآلية   -سورة األعراف 61
دار إحياء   -هـ(606د بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي)ت:أبو عبد هللا محم  -مفاتيح الغيب  62

 (. 15/381)-هـ1420  - 3ط -بيروت -التراث العربي
 1من اآلية   -سورة فاطر 63
 (. 26/222ينظر: مفاتيح الغيب للرازي) 64
 (. 2906(ح)39/ 4)–باب الدرق –يركتاب الجهاد والس -رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 65
 (. 952(ح)2/17)-باب الحرب والدرق يوم العيد–أبواب العيدين -المصدر نفسه  66
 (. 550-549/ 2ينظر:شرح صحيح البخاري البن بطال) 67
يَن الَمْرأََة إِّ  -كتاب النكاح-رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر 68 تِّي َيْهدِّ هَ َباُب الن ِّْسَوةِّ الالَّ  (.5162(ح) 22/  7)-َلى َزْوجِّ
 (. 7/280شرح صحيح البخارى البن بطال) 69
وهو غالم ابن ثمان   هو:أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي صحابي صغير روى عنه أيوب وأبو قالبة, أم قومه على عهد رسول هللا    70

- هـ(261مسلم بن الحجاج )ت:  -نظر: الكنى واألسماء.]يسنين ؛ ألنه كان أكثرهم قرآنا,توفي ما بين إحدى وتسعين إلى المائة هجرية  
القشقري ا أحمد  محمد  الرحيم  عبد  السعودية  -لمحقق:  المنورة،  المدينة  اإلسالمية،  بالجامعة  العلمي  البحث  - هـ1404  -1ط-عمادة 
َواألعالم1/158) المشاهير  َوَوفيات  اإلسالم  الذهبي)ت:    -(,وتاريخ  أحمد  بن  محمد  الدين  عو اد  المح-هـ( 748شمس  بشار  الدكتور  قق: 

 ([. 2/1150) -م2003 -1ط-دار الغرب اإلسالمي -معروف
يث  279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى)ت:  -رواه الترمذي في سننه    71 هـ(وقال عنه: )َهَذا َحدِّ

يثِّ ُبَرْيَدَة( ْن َحدِّ يح  َغرِّيب  مِّ -أبواب المناقب  -م 1998  -بال طبعة-بيروت  –دار الغرب اإلسالمي  -روفالمحقق: بشار عواد مع-َحَسن  َصحِّ
 (. 3690(ح)6/62) -اب  فِّي َمَناقِّبِّ َأبِّي َحْفٍص ُعَمَر ْبنِّ الَخطَّابِّ بَ 

(, وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن  59-58ينظر:كشف القناع عن حكم الوجد والسماع البن المزين)ص  72
الباز )مكة    -المحقق: د. عبد الحميد هنداوي -هـ(743شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي)ت:  -نن(حقائق الس مكتبة نزار مصطفى 

 (. 119/ 8(,ونيل األوطار للشوكاني)12/3862)-هـ 1417- 1ط-الرياض(  -المكرمة 
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ْيدِّ بنِّ ُثَماَمَة الكِّْندِّيُّ َأُبو َعبْ   73 ائُِّب بُن َيزِّْيَد بنِّ َسعِّ ،أدرك النَّبيَّ  هو: السَّ ، الَمَدنِّيُّ ْيب    دِّ هللاِّ، َوَأُبو َيزِّْيَد الكِّْندِّيُّ وعمره سبع سنين,فهو َلُه َنصِّ
,َوآَخُرْوَن,ُتُوف ِّيَ  َث َعْنُه:الزُّْهرِّيُّ َواَيٍة,َحدَّ ْن ُصْحَبٍة َورِّ ْيَن.]ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي) مِّ  ([. 438 - 3/437َسَنَة إِّْحَدى َوتِّْسعِّ

المحقق:شعيب  -هـ( 241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني,صاحب المذهب)ت:  -رواه أحمد في مسنده    74
وآخرون  الرسالة  -األرنؤوط  المكيين    -هـ 1420-2ط-مؤسسة  رَِّجاُل  15720(ح) 497/  24)-مسند  َأْحَمَد  الهيثمي:)َورَِّجاُل  عنه  وقال   ,)

(.]ينظر:مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يحِّ حِّ المحقق:حسام الدين  -هـ(807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي)ت:  -الصَّ
 ([. 13353(ح)130/ 8)-هــ1414-بال طبعة - القاهرة- مكتبة القدسي -القدسي

محمد َعْبد الَحي  بن عبد الكبير ابن محمد الحسني -(,وينظر:التراتيب اإلدارية58ع عن حكم الوجد والسماع البن المزين)صكشف القنا75 
 (. 88/ 2)-2ط-بيروت-دار األرقم -المحقق:عبد هللا الخالدي-هـ(1382اإلدريسي،المعروف بالكتاني)ت: 

 64من اآلية  -سورة اإلسراء 76
 (. 1/450البن جزي) ينظر:التسهيل لعلوم التنزيل 77
 6اآلية  -سورة لقمان  78
المحقق: سامي بن محمد - هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي)ت: -ينظر: تفسير القرآن العظيم 79

 (. 330/ 6)-هـ 1420- 2ط  -دار طيبة-سالمة
َناء يستندون إلى حديث البخاري الذي ذكرناه في أ 80 دلتهم وهو أقوى ما لديهم, واألحاديث األخرى ال تنجو من تضعيف,والذي  المانعون للغِّ

هبوا  في البخاري فيه نظر في إسناده فإن سلم منه ففيه ما اعترض عليه دراية في متنه يبينها الشوكاني,وقد أورد المانعون عدة أدلة على ما ذ
القياس والمعقول,نشير إلى بعض المصادر والمراجع التي تذكرها. ]ينظر: إليه مع االعتراض عليها والردود لها من الكتاب والسنة واآلثار و 

المزين)ص والسماع البن  الوجد  حكم  عن  القناع  للشوكاني)51-27كشف  األوطار  وأنواع  118-8/115(,ونيل  والمعازف  َناء  الغِّ (,وأحكام 
َناء مع اآلالت أنَّ اإلجماع قائم على تحريمه,وقد ([,وقد ادَّعى بعُض المانعي512-339)ص-أ.د.سالم بن علي الثقفي-الترفيه الهادف ن للغِّ

ماع الرسالة في الفتح الرباني  -للشوكاني  -ردَّ الشوكاني برسالة قيمة على مدعاهم ببطالنه. ]ينظر:إبطال دعوى اإلجماع على تحريم مطلق السَّ
  - مكتبة الجيل الجديد   -عب محمد صبحي بن حسن حالق حققه ورتبه: أبو مص-محمد بن علي الشوكاني اليمني  -من فتاوى اإلمام الشوكاني

 ([. 5201-10/5199)-بال تاريخ–بال طبعة -صنعاء 
، وقيل: َعْمرو،وقيل: كعب ْبن عاصم،وقيل :كعب    81 ْبن هو:َأُبو مالك األشعري، َلُه صحبة. قِّيَل:اسمه الحارث ْبن الحارث،وقيل:ُعَبيد ّللاَّ

ْبن كلثوم,واستشهد البخاري بحديث عبد الرحمن ْبن غنم َعن َأبِّي عامر أو َأبِّي مالك األشعري المذكور كعب،وقيل: عامر ْبن الحارث ْبن هانئ  
,توفي في خالفة ُعَمر ْبن الخطاب يوسف بن عبد الرحمن    -.]ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجالآنًفا,وروى َلُه الباقون سوى الت ِّْرمِّذِّي 

مؤسسة   - المحقق:د. بشار عواد معروف- هـ( 742ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )ت:  بن يوسف، أبو الحجاج،جمال الدين
 ([. 246- 245/ 34)-هـ 1400- 1ط-بيروت -الرسالة 

المختصر  82 الصحيح  المسند  الجامع  في  البخاري  األشربة–رواه  اسْ -كتاب  بَِّغْيرِّ  َوُيَسم ِّيهِّ  الَخْمَر  لُّ  َيْسَتحِّ فِّيَمْن  َجاَء  َما  مِّهِّ  َباُب 
 (. 5590(ح)7/106)

 (. 52/  6(,وينظر:شرح صحيح البخارى البن بطال)261-1/260إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) 83
 (. 7/567المحلى باآلثار البن حزم الظاهري )84 
بال –بال طبعة  -بيروت  –دار المعرفة  - هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  -إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين 85

 (. 2/270)-تاريخ 
 .  (11-3/10أبو بكر محمد بن عبد هللا البن العربي )  - أحكام القرآن 86 
-بيروت  -عالم الكتب    -هـ(852شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور األبشيهي أبو الفتح)ت:  -المستطرف في كل فن مستطرف  87

 ( 392)ص -هـ1419 -1ط
-حققه ورتبه: أبو مصعب-هـ( 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت:  -الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني  88

 (.  5250- 5249/  10اليمن ) -صنعاء   -مكتبة الجيل الجديد  -حمد صبحي بن حسن حالقم
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تخريج المحدث -الدكتور الشيخ يوسف عبد هللا القرضاوي   –(,والحالل والحرام في اإلسالم  195- 17/191للماوردي)ينظر:الحاوي الكبير    89
 (. 295- 294)ص -هـ1400-13ط -بيروت –المكتب اإلسالمي  -ناصر الدين األلباني

 (. 2/272) -إحياء علوم الدين للغزالي 90
بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري،شهاب الدين شيخ اإلسالم،أبو أحمد بن محمد    -كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع  91

 (. 35)ص -بال تاريخ-بال طبعة-القاهرة-مكتبة القرآن-تحقيق:عادل عبد المنعم أبو العباس - هـ(974العباس)ت:
 ينظر: المصدر نفسه.  92
 المصدر السابق نفسه.  93
 (. 567/ 7المحلى باآلثار) 94
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ،الملقب   -األنامقواعد األحكام في مصالح    95

- هـ1414-طبعة جديدة منقحة-القاهرة  –مكتبة الكليات األزهرية    -راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد-هـ(660بسلطان العلماء)ت:
(2 /218 .) 

والس  96 اللهو  محرمات  عن  الرعاع  للشافعي)35ماع)صكف  البن 226/ 6(,وينظر:األم  والسماع  الوجد  حكم  عن  القناع  (,وكشف 
 (. 23المزين)ص

 (. 27كشف القناع عن حكم الوجد والسماع )ص 97
ماع) 98  (.   5250- 5249/  10إبطال دعوى اإلجماع على تحريم مطلق السَّ
 (. 245/ 5التاج واإلكليل لمختصر خليل للمواق,ينقل فيه كالم ابن العربي) 99

 (. 2/270إحياء علوم الدين)  100
ماع) 101  (.  5258- 5257/ 10ينظر: إبطال دعوى اإلجماع على تحريم مطلق السَّ
 125من اآلية  -سورة البقرة  102
 (. 4/43مفاتيح الغيب ) 103
د هللا،  محمد بن قاسم األنصاري، أبو عب  - (, شرح حدود ابن عرفة  2017/  5ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري)  104

اع التونسي المالكي)ت:  (. 142)ص -هـ1350  -1ط-المكتبة العلمية -هـ(894الرصَّ
- م1985- 2ط-بغداد–وزارة الثقافة واإلعالم  -م( 1991شعوبي إبراهيم خليل العبيدي األعظمي)ت:  –ينظر: دليل األنغام لطالب المقام    105

دار  -معهد الدراسات النغمية العراقي-دائرة الفنون الموسيقية- فة واإلعالموزارة الثقا-حبيب ظاهر العباس-(, ونظريات الموسيقى العربية7ص)
وزارة  -م(2006الشيخ جالل الحنفي بن محي الدين بن عبد الفتاح)ت:-(,ومقدمة في الموسيقى العربية17-16)ص-م 1986- بغداد-الحرية

دراسة تحليلية لغناء المقامات -(,والمقام وبحور األنغام17- 14)ص -م 1989- (23إيداعه في المكتبة الوطنية برقم)  -بغداد -الثقافة واإلعالم
 (. 26-25,  19)ص -م2006-بغداد-دار المثنى-لقارئ المقام حامد عاشور داغر السعدي- العراقية مع النصوص الشعرية

دراسة تحليلية -حسين اسماعيل األعظمي-والمقام العراقي إلى أين(,11,5للشيخ جالل الحنفي)ص -ينظر: مقدمة في الموسيقى العربية 106
دراسة  -(,والطريقة القندرجية في المقام العراقي وأتباعها40- 17)ص -م 2001-1ط-بيروت-المؤسسة العربية-فنية نقدية فكرية برؤية مستقبلية

َناء المقامية البارزة في القرن العشرين -م 2007- 1ط-بيروت-المؤسسة العربية- سماعيل األعظميحسين ا-تحليلية نقدية إلحدى طرق الغِّ
 (. 34-25ص)

المحقق: أ. د محمد إبراهيم  -هـ( 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  107
 (. 50)ص -هـ  1424-1ط- القاهرة  -مكتبة اآلداب -عبادة
كلية -رسالة ماجستير في الموسيقى-العراق أنموذجاً   - ة للموروث الغنائي العربي وآفاق تطورها  ينظر:الخصائص الموسيقية واإلبداعي  108

العلمي والبحث  العليا  الدنمارك  - الدراسات  في  المفتوحة  العربية  بإشراف   -األكاديمية  البصري  علي  خلف  :حميد  الطالب  قبل  من  مقدمة 
 (. 33)ص-م 2009-أ.د.حميد الجمالي 

 (. 19)ص-حامد السعدي–(, والمقام وبحور األنغام 24- 22للشيخ جالل الحنفي)ص-وسيقى العربيةينظر:مقدمة في الم 109
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 (. 20)ص -حامد السعدي–ينظر:المقام وبحور األنغام  110
 (. 22- 20)ص -حامد السعدي–ينظر:المقام وبحور األنغام  111
 (.22)ص-ينظر: المصدر نفسه  112
 ينظر: المصدر السابق نفسه.                                             113
 (. 23- 22)ص -ينظر: المصدر السابق نفسه 114
 (. 23ينظر: المصدر السابق نفسه)ص 115
 ينظر: المصدر السابق نفسه. 116
 (. 26مقدمة في الموسيقى العربية)ص  117
هـ(,مع شرح لمحمد بن محمد بن  428و علي الفيلسوف أو الشيخ الرئيس)ت:الحسين بن عبد هللا بن سينا، أب  -اإلشارات والتنبيهات  118

 (. 221)ص -بال تاريخ-3ط-مصر-دار المعارف-المحقق:سليمان دنيا-هـ( 672الحسن،نصير الدين الطوسي)ت:
،َوالَحَراُم َبي ِّن  -كتاب البيوع -رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر    119 :الَحاَلُل َبي ِّن   (. 2051( ح)3/53)-،َوَبْيَنُهَما ُمَشبََّهات  َباب 
 (. 13/ 8شرح السنة) 120
 (. 109)ص -هـ 1414 -3ط –بيروت -دار ابن حزم -حققه وعلق عليه:محمد الحجار-للنووي   -التبيان في آداب حملة القرآن 121
والكبائر  122 الفسق  أهل  بلحون  القراءة  تحريم  في  الزواهر  بن-األنجم  أحمد  بن  بركات  ين  الد ِّ بإبن    زين  المعروف  افعيُّ  الشَّ محمد 

 (. 26)ص-ه1430-1ط-بيروت-دار البشائر اإلسالمية-تحقيق وتعليق:مشعل بن باني الجبرين المطيري -ه(929الكيَّال)ت:
المهمة  123 الفقه  أصول  في  جامعة  لطيفة  سعدي   - رسالة  آل  حمد  بن  ناصر  بن  هللا  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  هللا،  عبد  أبو 
راجعها وقدم لها: الشيخ مشهور حسن آل سلمان، الشيخ  -يدها واعتنى بأصلها: أبو الحارث نادر بن سعيد آل مبارك التعمري ق-هـ(1376)ت:

 (. 57-56)ص-هـ  1418 - 1ط-بيروت  -دار ابن حزم  -سليم بن عيد الهاللي
 (. 7/567المحلى باآلثار) 124
- بيروت  - عالم الكتب    - هـ(852حمد بن منصور األبشيهي أبو الفتح)ت:شهاب الدين محمد بن أ  -الُمسَتطَرف في كل ِّ فنٍ  ُمسَتطَرف  125

 (. 392)ص -هـ1419 -1ط
 (. 1/401) -مقدمة ابن خلدون  126
 (.27كشف القناع عن حكم الوجد والسماع)ص 127
 . 185من اآلية -سورة األعراف 128
بالشاطبي)ت:  -الموافقات  129 الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  آل  -هـ(790إبراهيم  حسن  بن  مشهور  عبيدة  المحقق:أبو 

 (. 55-1/54) -هـ1417-1ط-دار ابن عفان-سلمان
,وهو من سكان بغداد, نسبته إلى)راوند(من قرى أصبهان,له مجالس   130 ،أو ابن الراوندي  هو:أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسين الراوندي 

ر كتابا، منها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتابا والعياذ باهلل تعالى ألعنها ومناظرات مع جماعة من علماء الكالم,له نحو مائة وأربعة عش
ن منه وأظهر  ال ذي سماه)الدامغ للقرآن(,كان أواًل حسن األمر ثمَّ كان من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر باإللحاد،ثمَّ تاب قبل موته,ممَّا كا

- هـ( 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني)ت:   -:لسان الميزانهـ.]ينظر298الندم, مات بين الرقة وبغداد سنة 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي    - (,واألعالم695/ 1)-م 2002  -1ط-دار البشائر  - لمحقق: عبد الفتاح أبو غدةا

 ([.  268-267/  1)-م 2002-15ط-دار العلم للماليين  -هـ(1396الدمشقي)ت:
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي   -االستقامة  131

 (. 239-238/ 1)- ه1403-1ط-المدينة المنورة-جامعة اإلمام محمد بن سعود-المحقق:د.محمد رشاد سالم-هـ( 728الدمشقي)ت:
بال -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية-لمحقق:عبد الرحمن بن محمد بن قاسما  -مجموع الفتاوى   132
 (. 27/229)-هـ1416-طبعة
 (. 56/ 1الموافقات) 133
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- 1ط-القاهرة  -دار الكتبي  - هـ(794أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي)ت:- البحر المحيط في أصول الفقه  134
 (. 71/ 2(,وينظر:قواعد األحكام في مصالح األنام لعز الدين بن عبد السالم)1/331)-هـ1414

 (.57-56رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي)ص 135
  - ارون المحقق: عبد السالم محمد ه-هـ( 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:    - ينظر:معجم مقاييس اللغة  136

 (. 102/ 14(, ولسان العرب البن منظور)351/ 1)-هـ  1399 -بال طبعة-بيروت-دار الفكر
حققه وعلق    -هـ(395أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري)ت: نحو  -ينظر: الفروق اللغوية  137

 (. 63)ص–القاهرة  -دار العلم  -عليه: محمد إبراهيم سليم
المحقق: -هـ(  1094أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي)ت:  -الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  138

 (. 308)ص-بال تاريخ–بال طبعة -بيروت – مؤسسة الرسالة  -محمد المصري  -عدنان درويش
تحقيق: الدكتور على حسين -هـ(  833زري، محمد بن محمد بن يوسف )ت:شمس الدين أبو الخير ابن الج   -التمهيد في علم التجويد  139

 (. 47)ص- هـ 1405  -1ط-الرياض -مكتبة المعارف -البواب
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد   -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي   -ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 140  

والحاوي  -(72/ 9)  - هـ  1379  -بيروت  –دار المعرفة  -وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبقام بإخراجه   -فؤاد عبد الباقي 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  -الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

  1ط   -لبنان  -دار الكتب العلمية، بيروت   -لشيخ عادل أحمد عبد الموجودا  -هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450بالماوردي )ت:  
أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي   -والمغني البن قدامة  -(  196/  17)-م 1999-

 (. 129/  2)- م1968  -عةبدون طب -مكتبة القاهرة -هـ(620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 
دين  141 القرَّاء ومناهج المجو ِّ القارئ -ينظر: سنن  استاذ مشارك بالجامعة االسالمية بالمدينة   -د. أبو مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح 

ار  -المنورة  ه. 1414 -1ط -المدينة المنورة– مكتبة الدَّ
 (. 129/ 2المغني ) 142
 (. 72/  9فتح الباري ) 143

مؤسسة    -هـ( 1205محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى)ت:  -ادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ينظر: اتحاف الس144  
 (. 73/ 2م )1994 -بال طبعة -بيروت -التاريخ العربي

يه  حققه وعلق عل-هـ(458القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )ت:    -العدة في أصول الفقه  ينظر:  145
-جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمية  -وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض  

)ت:    -المستصفىو   - (419/  2)-م  1990  -2ط الطوسي  الغزالي  بن محمد  حامد محمد  عبد  -هـ( 505أبو  السالم  عبد  تحقيق: محمد 
 . 57ص  -م1993 -1ط-دار الكتب العلمية - الشافي

 (. 55-54/ 1الموافقات) 146
 (. 331/ 1البحر المحيط في أصول الفقه )  147
عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:   - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه  ينظر:  148
 (. 1021/  3)-م 2000 -  1ط-السعودية  -مكتبة الرشد   -السراحالمحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد -هـ( 885
 (. 284  -283/  2إحياء علوم الدين )  149


