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بَ   ْ ي ََاجَ ِد َثُة َالب ْح
احلمُد هلل الذي أنزَل كتابَه اجمليَد على أحسِن أسلوب، وهبَر حبسِن أساليِبه وبالغِة 
تركيِبه القلوب، نزَّله آايٍت بيِ ناٍت، وفصَّله سورًا وآايٍت، ورت ََّبه حبكمِته البالغِة أحسَن  

هللا على من أُنزل إليه ترتيب، نَظَمه أعظَم نظاٍم أبفصِح لفٍظ وأبلِغ تركيٍب، وصلَّى  
لينذَر به وذكرى، ونزله على قلبِه الشَّريِف فنفى عنه احلرَج وشرَح له صدرًا، وعلى 

 (. 1) آله وصحِبه مهاجرًة ونصرًا.. 
َأماَبعَد

ِثَحَْالبَ ََصَُخَ لَ مَُ
الُقْرآِن  : ب  " الَكَواِشِف اجلَلِ ِيِة ِف ُحكِم ِقرَاَءِة  الباحث  مفيد ومسه  فهذا حبث خمتصر

ُوِسِيِقيَّةِ 
ُ
َقاَماِت امل

َ
 به   املأمور ِبلقرآن  حقيقة التغين  بّي    الفرقَ جامُعه    فيه  ، وقد بّيَّ ِِبمل

ب " البعض  يسميها  واليت  املوسيقية"،  ب "املقامات  القراءة  وبّي  املقامات  "شرًعا 
 ما. الفرق بينه  وجتلية توضيحمع صوتية" هروًِب من مسماها األصلي، ال

سوغ لي  وإمنا أتيت تسميتها بغري امسها من ِبب قلب احلقائق، لرتويج الباطل، وذلك 
قب ل حلاهناستحسوا  هلاو لمتلقِ ي  معظٍم  غري  تلك  وذلك  ،  رمتها،  علي  تضفيه  ملا 

ه" قالب مستساغ "لفظُ   إىل    -الباطل -عن أصلها     "اليت تقلب احلقائق "   املسميات 
 .حرمِتهاقبحها و وشدة   وفظاظتها فظاعتهايهون من وذلك ل من أمساء براقة،

للسيوطي  يُنظر:1- القرآن  ترتيب  بكر، جالل  (.65:ص)  :أسرار  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  القرآن  ترتيب  أسرار 
. 1ه ( الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد األجزاء: 911الدين السيوطي )املتوىف: 
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Research Summary 
This is a useful brief research, and the researcher 
called it: “The clear reagents in the ruling on 
reciting the Qur’an with musical levels. The 
original, with clarification and manifestation of 
the difference between them . 
Rather, naming it by other than its name comes 
from the door of reversing the facts, to promote 
falsehood, and that is to justify the recipient’s 
acceptance and approval, without exaggerating 
its sanctity, and this is due to what it gives to 
those labels “that change the facts” from their 
origin - falsehood - into a palatable form of 
“the wording” of bright names, and that To 
underestimate its ugliness, its rudeness, its 
ugliness, and its sanctity. 
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َخطةَالبحَث
، باحثامل  عدد منكل فصل    ويندرج حتت،  ّيصل فطة حبث مكونة من  وقد ضمَّن الباحُث حبَثه خ

 وكل مبحث يندرج حتته عدد من املطالب، وقد بّيَّ فيه ما يلي: 
 أوًًل: أمهية موضوع البحث 

 اثنًيا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
 اثلثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

 مشكلة البحث وأهدافهرابًعا: 
 منهج البحثخامًسا: 
 ت هلا تلك الدراسة املختصرة. أهم النتائج اليت توصل البحث، وبيان  خامتة سادًسا: 
 جمموع الفهارسسابًعا: 

كلَمبحثَحتتََباحث،ََواَلََكلَفصلَعددَمنََ،َويندرجَحتتهتتكونَمنَفصلَيََوخطةَالبحَث
َعلىَالنحوَالتايلَ:َعددَمنَالطالب

َالفصلَاألوَل
ََ َوالعازفَوماَإليهَاََ-السمياَتحقائق

 مباحث:ثالثة وفيه 
 املبحث األول: قلب املسميات عن حقائقها "سنة إبليسية"

 : مطلبانوفيه 
 املطلب األول: قدم السبق ِف تغيري املسميات 

 املطلب الثاين: بداية قلب املسميات عن حقائقها كما وردت ِف القرآن
 الواردة ِف معىن التغين ِبلقرآن املبحث الثاين: معاجلة األلفاظ  

 مطالب: ستة وِف 
 املطلب األول: وجوب التحاكم للغة القرآن عند التنازع ِف املسميات 

 املطلب الثاين: معىن الرتمن ِف اللغة
 ِف اللغة " النغماملطلب الثالث: معىن "

 " ِف اللغةالغناء"معىن   املطلب الرابع
 اللغة" ِف التطريب"معىن  املطلب اخلامس:
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 املطلب السادس: بيان مفهوم املوسيقى
 املبحث الثالث: حكم استحالل املعازف

 مطالب:ثالثة وفيه 
 املطلب األول: عقوبة استحالل املعازف

 املطلب الثاين: اإلمجاع على حترمي السماع
 املطلب الثالث: حتذير العلماء من خطر املعازف

 الفصل الثاين 
 املقامات املوسيقية وما إليها   

   :وفيه مبحثان
 : موقف السلف من املعازفاألول املبحث 

 مطالب:مخسة وفيه 
 املطلب األول: يقظة السلف مبكرًا 

 "املقامات املوسيقية "ب ما يسمى   مسألةاخلالِف ِف  املطلب الثاين: َحْسمُ 
 املطلب الثالث:  منع القراءة ِبألحلان هو املوقف العدل عند أهل اإلسالم 

 املطلب الربع: إمجاع السلف على حترمي قراءة القرآن ِبألحلان املوسيقية 
 املوسيقيةَاملطلب اخلامس: اتفاق أهل العلم املعاصرين على حترمي قراءة القرآن ِبألحلان

 قامات املوسيقية" وما إليها    : تنبيهات هامة حول "املالثاين املبحث
 مطالب:أربعة وفيه 

 املطلب األول: التنبيه األول: أن قراءة القرآن "املقامات املوسيقية" أمر حمدث 
 "املقامات املوسيقية" ألن تالوته عبادة  تنزيه القرآن عن   املطلب الثاين: التنبيه الثاين: وجوب

 املطلب الثالث: التنبيه الثالث: تعلم "املقامات املوسيقية" صارف عن تدبر القرآن  
 املطلب الرابع: التنبيه الرابع:  التحذير من تكرار أكرب الفواجع 
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َمنهجيةَالبحَث
:َأمهيةَموضوعَالبحَث َأوًلا

املتعلقة   اجلوانب  أهم  من  عظيم  جبانب  تعلقه  ِف  البحث  موضوع  أمهية  هللا  تكمن  بتالوة كتاب 
بُ ر ِزوا   ممن  وًلسيما  اجلانب،  هذا  ِف  هللا  حدود  الناس  من  فئام كثرية  تعدي  حيث  أدائه،  وصفة 
التواصل حىت  اإلعالم ووسائل  للقراءة ِف وسائل  تصدروا  األداء ممن  القراءة وجودة  كقدوات ِف 

وحياكيهم ِف األداء وِف طريقة تالوهتم ر من يقلدهم  أضحى الكثري من الناس حيتج هبم وأبدائهم وكثُ 
 الكرمي.  آن للقر 

َاثنياا:َأهمَالدراساتَالسابقةَوأبرزهاَ
الباحث ِف حدود حبثه تناولت موضوع   الضيق وجهده املقل على دراسة علمية أتصيلية  مل يقف 

 البحث بدراسة مستقلة. 
َاثلثاا:َأسبابَودواعيَاختيارَموضوعَالبحث

اختيار أسباب  أهم  البحث    ترجع  ما   ألمهيةموضوع  حقيقة  تربز  مؤصلة  علمية  دراسات  تقدمي 
 والتالعب ِف تغيري مسماها إىل  يسمى ب " املقامات املوسيقية"، 

لمتلقِ ي لسوغ  لباطل، ليل   اترويً و حقائق،  ل ل  اقلبً امسها،  تسميتها بغري    " املقامات الصوتية" من ِبب
العبارات حقيقة  اللغوي عن  الكشف  ، مث  رمتها حىت ًل يعبأ حب  مبسماها اجلديد  اهناستحسواهلا،  و قب

واليت قد يتحج   "التطريب" و"الغناءو"  "النغمك "  حتسن الصوت ِبلتالوة  الرتغيب ِف  املستخدمة ِف
 .هبا البعض على جواز تالوة القرآن بتلك املقامات

حقي  ببيان  الشرعية  احللول  لتقدم  الدراسة  هذه  هبا وأتيت  القرآن  تالوة  وحكم  املقامات  تلك  قة 
ب مشفوعة  والرباهّي  واحلجج  ِبألدلة  العلممقرونة  أهل  وحديثًا-فتاوى  أقواهلم    -قدميًا،  ِف وبيان 

 كم تالوة القرآن بتلك املقامات.ح
َمشكلةَالبحثَوأهدافهرابعاا:َ

َتكمنَمشكلةَالبحثَفيماَيليَ:
املقامات من قبل أعالم كبار شهدت هلم الدنيا كلها جبودة التالوة شيوع تالوة القرآن بتلك    -1

 ، ومن مث يتم حماكاهتم وتقليدهم.وحسن األداء مما اختذ عموم الناس تالواهتم مثاًًل حيتذى
على   األجيال حبيث يتلقها كل  جيل عن اجليل السابق له  ربانتقال طريقة التالوة ِبملقامات ع   -2

 هنا وحٌي يوحى وكأ أهنا من املسلمات
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فئة   -3 هلا  أصبح  خاصة، حىت  بصفة  عليها  الشباب  وإقبال  املقامات  تلك  تعلم  انتشار  شيوع 
 . متخصصة تدرسها ِف دورات علمية منظمة ومتنح شهادات معتمدة مبقابل مادي

عدم قبول القراء ِف بعض اإلذاعات إًل بعد إتقان وتعلم تلك املقامات، بل ويعقد هلم اختبار   -4
يد متخصص ِف هذا اجملال، وًل حيق ألحد منهم اًللتحاق كقارئ ِبإلذاعة إًل بعد جتاوز  على  

 اختبار التالوة ِبملقامات.  
ويهدف البحث ملعاجلة تلك اإلشكاًلت الواردة على البحث مبنهجية علمية أتصيلية مقرون    -5 

 -ه وسلمصلى هللا علي -يب العدانن ِبحلجة والربهان ِف ضوء كتاب هللا وهدي الن
َمنهجَالبحَثخامساا:َ

َ:التحليليالوصفيَََالنهجَ
لقد تناول الباحث تلك الدراسة مبعاجل قضية قلب املسميات عن حقائقها وبّي أن قدم السبق ِف 
مدلوهلا  ضوء  ِف  ِبلقرآن  التغين  معىن  ِف  الواردة  األلفاظ  مبعاجلة  قام  مث  إبليسية"،  "سنة  تغيريها 

ستحالهلا  املعازف وخطورهتا وحكم االلغوي مستشهًدا بكالم أئمة العلم وتوجيههم،  مث تكلم عن  
 وموقف السلف منها. 

القرآن مبا يسمى   البحث ِف حكم تالوة  تناول قضية  املوسيقية "بمث   اخلالفَ   مث َحَسمَ "  املقامات 
فيها ونقَ  السلف على حترميه وجترميهالوارد  نقَ ،  ل إمجاع  العلماءمث  قدميًا   -القاضية حبرمتها  ل فتوى 

   وحديثًا.
بّيَّ  القرآن  مث  تالوة  أن  فيجب  دين هللا  أمر حمدث ِف  املقامات  بتلك  تالوته  وأن    يهه تنز   عبادة، 
 .هنا صارفة عن تدبرهألعنها 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالفصلَاألوَل
َوالعازفَوماَإليهَاََ-ََحقائقَالسمياَت

 وفيه ثالثة مباحث:
َالبحثَاألول:َقلبَالسمياتَعنَحقائقهاَ"سنةَإبليسيةَ"

َتغيريَالسمياَتالطلبَاألول:َقدمَالسبقَيفََ
من املسميات تسمى بغري امسها استخفافًا ِبلعقول للجنوح هبا عن املعقول، كثري  ال  أضحت  لقد

يصبح مسماها املعسول هو القول الصحيح املقول، لويتلقاها ِبلقبول، و   هلا  املتلقِ ي  ليسكت عنهاو 
املسمياتُ وذلك   تلك  تضفيه  الالمعة  املعسولة" ملا  مبسمياهتا  ل  املقلوبة،رباقة  ال"  على يهون  وذلك 
 بشاعتها وحرمتها وينسى عقوبتها  املتلقِ ي 

 . وًل حيمل هم حوبتها  وسوء عاقبتها
سن تلك السنة السيئة   كان أول من  املضمار، وذلك ألنه  قدُم السبق ِف هذا    ولقد كان للشيطان

ُأخر أبلفاظ  مدلوًلهتا  بتغري  الثابتة  احلقائق  تقلب  وتدليًسا  -اليت  وكذًِب  وخديعة  تلقاه  ت ل  -مكرًا 
ِلَك َجَعْلَنا منه أولياؤه  وتتلقفه ، ويوحي هبا بعضهم لبعض زخرف القول غرورًا، كما قال ربنا: )وََكذََٰ

َواجلِْنِ  يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَلَٰ بَ ْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا ۚ َوَلْو َشاَء َربَُّك    ِلُكلِ  َنيبٍ  َعُدوًّا َشَياِطَّي اإْلِنسِ 
قلبه حلقيقة الشجرة اليت هنى هللا    (، ومن أظهر ذلك12َما فَ َعُلوُه ۖ َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفرَتُوَن( )الزخرف:  

 . "لد وملك ًل يبلىشجرة اخل، مساها ب "  األبوين من قرِبهنا فسمها بغري امسها

َكماَوردتَيفَالقرآَنََعنَحقائقهَاََياَتَم:َبدايةَقلبَالَسالثاَنالطلبََ
كرمي قصة أبينا آدم عليه السالم مع عدو هللا إبليس، وكان من أظهر  لقد ذكر هللا لنا ِف كتابه ال 

مشاهد الصراع بّي احلق والباطل ِف تلك القصة سالح الوسوسة واإلغواء الذي استخدمه عدو  
هللا مع أنبينا عليه السالم، فبعد أن هناه هللا عز وجل عن األكل من الشجر فوسوس ليه إبليس 

فَ َوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل اَي آَدُم ):  قال ربنا الكرمي  هذا احلدث العظيم  فأغواه فأكل منها وِف خرب
َلىَٰ   . (120)طه:  (َهْل أَُدلَُّك َعَلىَٰ َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ًلَّ يَ ب ْ

 (2).اأي: فألقى إبليُس إىل آَدَم وسوسَته، وكلَّمه كالًما خفيًّ ).فَ َوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَانُ )قوله: 

 

جامع البيان ِف أتويل القرآن املؤلف: حممد بن تفسري الطربي:    -(،  16/188)  ((الطربي  يُنظر: ))تفسري ابن جرير-2
: أمحد حممد شاكر الناشر: مؤسسة حتيق  ه (310جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  
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َلىوقوله: )  .(قَاَل اَي َآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ًَل يَ ب ْ
أي: قال إبليُس: اي آَدُم، هل أدلُّك على َشَجرٍة إن أَكْلَت منها خُتلَّْد ِف اجلنَِّة فال مُتْت، ويُكْن لك  

َ(3) .ُملٌك ًل يَفىن وًل ينَقِطعُ 
ََ:إغاثةَاللهفان""يفََ-رمحهَللَاَ-َ(ه  751ت: )َابنَالقيَمَقال

وإمنا كذهبما عدو هللا، وغر مها، وخدعهما؛ أبن مس ى تلك الشجرة "شجرة اخللد"، فهذا أول املكر 
والكيد، ومنه َوِرَث أتباعه تسمية األمور احملرمة ِبألمساء اليت حتبُّ النفوُس مسمَّياهتا، فسمَّوا اخلمر 

ُكوَس ِبحلقوق السلطانية، (، ومسَّوا الرِب  4أمَّ األفراح، ومسَّوا أخاها بُلَقْيمة الراحة)
ُ
ِبملعاملة، ومسَّوا امل

الكفر أبلغ  ومسَّوا  الديوان،  شرع  وأفحشه  الظلم  أقبح  الرب  -ومسَّوا  جحد صفات  تنزيًها،   -وهو 
قال: ما هناكما ربكما عن هذه  فلما مسَّاها "شجرة اخللد"  الطَّيبة!  الفسوق جمالس  ومسَّوا جمالس 

فتخلدا ِف اجلنة وًل متوات؛ فتكوانن مثل املالئكة الذين ًل ميوتون.   الشجرة إًل كراهة أن أتكال منها
(5). 

 

األوىل،   الطبعة:  األجزاء:  2000  -ه     1420الرسالة  عدد  )  ،24م  النسفي((  النسفي   (،2/387))تفسري  تفسري 
)املتوىف:   النسفي  الدين  حافظ  حممود  بن  أمحد  بن  هللا  عبد  الربكات  أبو  املؤلف:  التأويل(  وحقائق  التنزيل  )مدارك 

ه ( حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب،  710
(، ))أضواء البيان(( 8/286))تفسري القنوجي(( )  ،3م عدد األجزاء:    1998  -ه     1419بعة: األوىل،  بريوت الط

القرآن ِبلقرآن املؤلف: حممد األمّي بن حممد املختار بن عبد تفسري    .(4/110للشنقيطي ) البيان ِف إيضاح  أضواء 
)املتوىف الشنقيطي  لل 1393  : القادر اجلكين  الفكر  الناشر: دار  والتوزيع بريوت  ه (  النشر:   -طباعة والنشر  لبنان عام 

  .م  1995 -ه    1415
(،  4/67(، ))تفسري ابن عطية(( )16/188(، ))تفسري ابن جرير(( )1/284يُنظر: ))تفسري حيىي بن سالم(( )  -  3

بن عمر بن كثري   تفسري القرآن العظيم املؤلف: أبو الفداء إمساعيلتفسري ابن كثري:    (،5/321))تفسري ابن كثري(( )
)املتوىف:   الدمشقي  مث  البصري  للنشر  774القرشي  طيبة  دار  الناشر:  سالمة  حممد  بن  سامي  احملقق:  ه ( 

تيسري   تفسري ابن سعدي،  (،515))تفسري السعدي(( )ص:    ،.8عدد األجزاء:    ،م1999  -ه   2،1420ط،والتوزيع
ه ( احملقق: عبد 1376الكرمي الرمحن ِف تفسري كالم املنان املؤلف: عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي )املتوىف:  

الرسالة   مؤسسة  الناشر:  اللوحيق  معال  بن  األجزاء:    2000-ه   1420  ،1طالرمحن  عدد  البيان((    ،.1م  ))أضواء 
 .(4/111للشنقيطي )

  لعله يقصد احلشيش. -4
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان املؤلف: حممد بن أيب    (.113-1/112: )إغاثة اللهفان ِف مصائد الشيطان 5-

ه ( احملقق: حممد حامد الفقي الناشر: مكتبة املعارف، 751بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت  
 .  2الرايض، اململكة العربية السعودية عدد األجزاء: 

https://www.alukah.net/culture/0/57942/#_ftn1
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َلىَٰ )  ( وليزيده تزيًنا قال:َشَجَرِة اخْلُْلدِ )  ذاباجل  سم  اًلاختيار  فكان من سنة إبليس     ( َوُمْلٍك ًلَّ يَ ب ْ
َشَجَرِة )  ك   من درجة املنبوذات إىل درجة املقبوًلت املستساغات  لينتقل على أقل التقديراتذلك  
حىت  (  اخْلُْلدِ  واإلغواء  والوسوسة  التزيّي  يزيد  و مث  املستحسناتيرتقي  من  ًلَّ )  -يصبح  َوُمْلٍك 
َلىَٰ       .-(يَ ب ْ

َََََ َابلقرآَنمعاجلةَاأللفاظَالواردةَيفَمعىنَالتغينََالبحثَالثان:
َمطالب:ََستةََهوفي

ََ َوجوبَالتحاكمَللغةَالقرآنَعندَالتنازعَيفَالسمياَتالطلبَاألول:
ما بّي جميز   ، والذي هم فيهِف قراءة القرآن ِبألحلان   أهل العلم  عن بعض واخلالف الذي ُحِكَى  

ُبين  ومانع، أنه  احلث  معاين  فهم    على  فاألغلب  فيها  ورد  اليت  ِبلقرآن األحاديث  التغين    على 
 والرتغيب ِف ذلك. 

املسألة  بسط    وقد  بطال ِف  الكالم حول هذه  البخاري" ابن  زاد "القيم ِف  ابن    وكذلك،  "شرح 
اجمليزين    أدلة، وقد ذكروا  "السماع  مسألة  ِف  األمساع  نزهةِف "  واحلافظ ابن رجب احلنبلي،  "املعاد

 .الفريقّيمن  واملانعّي
اإلمجاع  حكىقد    العلماء  فأغلب ِباًت،منعو   فيه  منًعا   فيه  رخص فاخلالف    فيه  حكى  البعضو   ه 

 .بضوابط
َحيثَيقولَ:َ-رمحهَللاََ-ابنَرجبَاحلنبليََاحلافَظَحكىَمثلَهذاوممنَ
  فرخص   املوسيقى،  أصحاب   طريقة   على  وإيقاعاته،  وأوزانه  الغناء  أبصوات  ِبألحلان،   القرآن  قراءة

  والتشويق   للتحزين  القلوب  إىل  القرآن  معاين  إيصال  على  اًلستعانة  قصد  إذا  املتقدمّي  بعض  فيه
 .والرتقيق والتخويف

  من   وغريه  عبيد  أبو   منهم  ،انزاعً   فيه  يثبت  وملا  إمجاعً   حكاه  من  ومنهم  العلماء،  أكثر  ذلك  وأنكر
   .األئمة

أهل التحقيق من األئمة، والذي تؤيده األدلة العقلية والنقلية، والذي يظهر وهذا هو الذي عليه    -
 . -إمجاع األئمةيؤيده ألدلة و لفق هو املواللباحث ومتيل إليه النفس انتصارًا للقرآن و 
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َ:-رمحهَللاَ-وحيرِ رَالقولَيفَالسألةَويقولََ-ابنَرجبَاحلنبليَاحلافَظ-َمثَيتابع
 اًلستماع   من  له  حيصل  ما  تدب ر  عن   وتلهي  الطباع،  هتيج   املطربة  املبتدعة  األحلان  هذه  احلقيقة  وِف

 تدبر  من  املقصود  مينع  وذلك  املطربة،  واألصوات  املوزونة  النغمات  مساع  جردمب  التلذذ  يصري  حىت
 .القرآن معاين

َأَبهذاَالتحريرَابلقولَالذيَعليهَإمجاعَأهلَالعلمَالذيَحكاهَعنََََ-ََابنَرجب-مثَخيتمََ
سّل َََعبيد بنَ اهلرويالقاسمَ :ََاألئمةََمنََوغريَهََمَ   الصوت   بتحسّي   السنة  وردت  وإمناََقائّلا

 .(6) بعيد  بون وبينهما األحلان، بقراءة  ًل ِبلقرآن،
ابن رجب  احلافظ  بكالم  اًلستشهاد  ما موضع ِف طيات    -هذا  -رمحه هللا  -ولقد كثر  ِف غري 

َألمهيته وجليل قدره. البحث
أهل  ومجع بّي أقوال    اخلالف الواقع ِف هذه املسألة،صورة    -رمحه هللا  -ابن القيم  ولقد حررَّ اإلمام  

والفجور أهل الفسق    ، وأحلاناملوسيقىعلى منع القراءة أبحلان    االسلف مجيعً ، وأكد إمجاع  العلم
 ها خطأ من أدخل   ىح وجلَّ وضَّ ، و "املقامات املوسيقية "اليوم ب  تسمى ِف وقتنا احلاضرواجملون، واليت  

 . من أهل العلم ِف قول من أجاز القراءة ِبألحلان
َاألدلة:ََساقَبعدَأنَبسطَالسألةََوَ-رمحهَللاَ-فقالَََََ

َالتطريبَوالتغينَعلىَوجهيَ:وفصلَالنزاعَأنَيقالَ
ما اقتضته الطبيعة ومسحت به من غري تكلف وًل مترين وًل تعليم بل إذا خلي وطبعه   أحدمها:ََََََ

   واسرتسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحّي فذلك جائز
إًل ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس ِف الطبع السماحة به، بل ًل حيصل   الوجهَالثان:

إيقاعات   على  واملركبة  البسيطة  األحلان  أبنواع  الغناء  أصوات  يتعلم  ومترن، كما  وتصنع  بتكلف 
وعابوها  السلف  اليت كرهها  هي  فهذه  والتكلف،  ِبلتعلم  إًل  حتصل  ًل  خمرتعة  وأوزان  خمصوصة 

هبا قرأ  من  على  وأنكروا  هبا،  القراءة  ومنعوا  ) وذموها  وسيأيت كالمه7.   -هللا رمحه    -  -هذا  -(. 
 (8بشيء من التفصيل بعد قليل. )

 

السماع (.70:ص  ، ًلبن رجب )زهة األمساعن  6- الرمحن بن رجب احلنبلي ،  نزهة األمساع ِف مسألة  ،  املؤلف: عبد 
 . 1عدد األجزاء: ، حتقيق: وليد عبد الرمحن الفراين،  1986 -1407الطبعة األوىل، ، الرايض - الناشر: دار طيبة

 (.1/470، ًلبن القيم )زاد املعاد7-
 " املقامات املوسيقية "بما يسمى  مسألةاخلالِف ِف  املطلب الثاين: َحْسمُ وذلك ِف:  -8
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نزلَهباَ  حيَتقلبَاحلقائقَعنَمعانيهاَالقصودةَفّلبدَمنَالتحاكمَللغةَالعربَاليتولكنََ
َ.-عليهَالصّلةَوالسّلمَ-ونطقَهباَأفصحَاخللقَ القرآن،

لغوية تدور فمن أتمل األلفاظ اليت رغَّب فيها الشرع بتحسّي الصوت يدها ترجع إىل عبارات   
"التعين ِبلقرآن"، أو غريها من األلفاظ اليت وردت على ألسنة بعض     حول هذا املعىن مثل ألفاظ 

"النغم"، ولفظ  "الرتمن"،  الصوت، كلفظ  بتحسّي  الشرع  فيها  اليت رغب  األحاديث  ولفظ   شراح 
 اجلهر بهو   ِبلتالوة    تدور حول حتسّي الصوت"التطريب"، فمن أتمل تلك األلفاظ وجد مادهتا  

 .فحسب

َىنَالرتمنَيفَاللغَةَعالطلبَالثان:ََم
 :حيث يقول فيما يلي  ه ( ِف اتج العروس1205ولنا أن نتأمل ملا أورده الزبيدي)ت: 

))و( الرَّمَن )ِبلتَّْحرِيك: الصَّوُت(. وقد َرمِن ِبلَكْسر: إذا  :ََعندَأهلَاللغةََ"الرتمَن"معىنََََماَوردَيفََ
ْنِيم: َرجَّع َصْوَته كما ِف   ْحَكم، وقال اجلوهري : والرتَّ

ُ
َتْطرِيُبه( كما ِف امل ْنِيم:  الصحاح، )والرَّنِيم والرتَّ

َ(9)  .تَ ْرِديُدُه ِف احَلْْلقِ وترجيع الصوت:   تَ ْرِجيُع الصَّوت(.
 فإذا ردد قارئ القرآن قراءته بصوت شجي مجيل برتجيع صوته وترديده ِف احللق فهو مرتمن. 

ََ َيفَاللغَةَََ"النغَممعىنََ"الطلبَالثالث:
، الَواِحدُة هِبَاٍء(، :ََعندَأهلَاللغَةََ"النغم"معىنََََماَوردَيفَََ )الن ََّغُم: حُمَرََّكًة، وُتَسكَُّن: الَكاَلُم اخلَِفيُّ

َحَسُن الصَّْوِت ِف   قَاَل َشْيُخَنا: َفُمْفَرُدُه اتَبٌع جِلَْمِعه ِف الضَّْبِط، انتهى، وُفاَلٌن َحَسُن الن َّْغَمِة، أي:
َالِقرَاَءَة، َكَما ِف الصََّحاِح(. 

. فالنغم والتنغم ِف القراءة إًذا هو (10. )الن َّْغمُة َجْرُس الكلمة وُحْسن الصوت ِف القراءة وغريهاو 
 حتسّي الصوت هبا. 

  

 

  .ِف معجم املعاين اجلامع ترجيع الصوت تعريف و معىن 9- 
نغم.  -10 العرب: مادة  ابن منظور    لسان  الدين  الفضل، مجال  أبو  املؤلف: حممد بن مكرم بن على،  العرب  لسان 

ه  عدد األجزاء:   1414  -بريوت الطبعة: الثالثة    -ه ( الناشر: دار صادر  711)املتوىف:    اإلفريقياألنصاري الرويفعى  
15.   
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َ"َيفَاللغَةالغناَءَ"معىنََََالرابَعالطلبََ
ََ اللغَةََ"الغناء"معىنََوردَيفََما الصحاح، ِف مادة )غين(: والَغناء )ِبلفتح(: :ََعندَأهلَ قال ِف 

َ(11. ) النفع، والِغناء )ِبلكسر( من السماع
. ، ِف مادة )مسع(: وكل ما التذَّته األذن من صوت حسن مساع، والسماع: الغناءلسانالوقال ِف  

(12 ) 
))والِغناُء، كِكساٍء؛ من الصَّْوِت: ما طُرِ َب به( قاَل مُحَْيُد بُن ثَ ْور: وَعِجْبُت به َأَّنَّ يكوُن ِغناُؤها،  
وِف الصِ حاح: الِغناُء، ِبلكْسِر، من السماِع. وِف النِ هايِة: هو َرْفُع الصَّْوِت ومواًلته. وِف املِْصباح: 

 وقِياُسه الضَّم ألنَّه َصْوٌت(.
. (13" ) ما أِذَن هللا لشيٍء كَأَذنِه لنيب يتغىنَّ ِبلقرآن يهر به  "  ابنَاألثري:َيفَحديثَآخر:وقالََ

، وقال الشافعي: معناه حتسّي القراءة وترقيقها، "به  يتغىن"تفسري لقوله:    "يهجر به"قيل: إن قوله:  
اآلخر:   احلديث  له  ُحسًنا  "ويشهد  القرآَن  يزيُد  احلسَن  الصوَت  فإنَّ  أبصواِتكم،  القرآَن  " زي ِنوا 

 (15. )وكل من رفع صوته وواًله فصوته عند العرب غناء (14)
َ: -رمحهَللاََ-َ(ه 852ت:  )قالَاحلافظَابنَحجَر

النَّْصب (، وعلى احلُداء، وًل الغناء يطلق   العرب )  على رفع الصوت، وعلى الرتمن الذي تسميه 
، وإمنا يسمَّى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسري وهتييج وتشويق مبا فيه تعريض  ايسمَّى فاعله مغنيًّ 

 َ(16).ِبلفواحش أو تصريح
 

املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية    .2449:  6اجلوهري، الصحاح    -11
  1407بريوت الطبعة: الرابعة    -ه ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للماليّي  393الفارايب )املتوىف:  

 .  6م عدد األجزاء:  1987 - ه 
 .165: 8لسان العرب   -12
   .(، واللفظ له234-792(، ومسلم )7482رواه البخاري ) -13
(، وابن 1015(، والنسائي ) 1468(، وأخرجه موصوًًل أبو داود )7544قبل حديث )  اأخرجه البخاري معلقً  -14

( )1342ماجه  وأمحد  خمتصرً 18517(،   )( واحلاكم  له2125ا،  واللفظ  إسناده.  (  األلباين  صفة   ِف  وصحح  أصل 
 رضي هللا عنه. الرباء بن عازبمن حديث ( 2/575) الصالة

النهاية ِف غريب احلديث واألثر املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك    .391:  3النهاية ِف غريب احلديث    -15
)املتوىف:   األثري  ابن  اجلزري  الشيباين  الكرمي  عبد  ابن  بن حممد بن حممد  العلمية  606بن حممد  املكتبة  الناشر:   -ه ( 

 . 5حممود حممد الطناحي عدد األجزاء:  - يم حتقيق: طاهر أمحد الزاو 1979 -ه  1399بريوت، 
16  -    ( الباري  الباري  ( 442/    2فتح  الفضل   فتح  أبو  بن حجر  علي  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري  شرح صحيح 

حممد فؤاد عبد :  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثهه ،  1379بريوت،    -الناشر: دار املعرفة    ه (، 852)ت:  العسقالين الشافعي
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الغناء    ضوء  ِفو  المعىن  ويتضحلغة  ِف  هو  أن  يتبّي  منه  املراد  ِبلرتجيع   املعىن  الصوت  حتسّي 
 .بسماعهوالتقطيع، مما يوجب التذاذ السامع 

َ"َيفَاللغَةالتطريَبَ"معىنَََََ:اخلامَسالطلبََ
ُه وحَتِْسيُنه. وَطرََّب ِف ِقراَءته: َمدَّ ورجََّع وطرََّب ََ:َ"التطريب"يفَمعىنََماَوردََ )والتَّْطرِيب ِف الصَّْوت: َمدُّ

كَّاَء. وُفاَلٌن: َقرأَ ِِبلتَّْطرِيب(.الطَّائُِر ِف َصْوتِه  
ُ
َ(17) َكَذِلَك، وَخصَّ بَ ْعُضُهم بِِه امل

 ( 18. )ِف َصْوتِِه: رجََّعُه وَمدَُّه وَحسََّنهُ  َطرَّبَ و 
اوقال    تطريبً   :(19)لسانلِف  غنائه  ِف  فالن  طرَّب  ويقال:  وتغىن…  رجَّ إ  اطرَّب  وزيَّنه… ذا  صوته  ع 

 (20. ) مد ه وحتسينه، وطر ب ِف قراءته: سدَّ ورجَّع. فليس املراد به الفرح واحلزنوالتطريب ِف الصوت: 
، وغريه، فقد عرف "لسان العرب"الرتجيع ِف الصوت هو املراد من التطريب ِف كالم ابن منظور ِف  و  

 (21. )برتجيع الصوت الطرب ِف كتاب العّي
 َ:الل حَنَوََاللُُّحونَقلَيفَ-وكذلكَ-

 (22). "اللُُّحون واألحْلان: مجع حلَْن وهو التَّْطرِيب وَترِجيع الصَّْوت وحَتِسّي الِقرَاءة والشِ عر والِغَناءف " 
األحلان ِف القراءة والنشيد مليل صاحبها ِبملقروء واملنشد إىل خالف جهته ِبلزايدة والنقصان احلادثّي  و"

 (23".)ِبلرتمن والرتجيع
يتبّي بوضوح وجالء أهنا ألفاظ تدل   ،والتطريب   ، والغناء،والنغم  ،الرتمنأللفاظ    اللغويوِف ضوء املفهوم  

 . ، ومنه مسي الغناء غناءً تردده ِف احللقو   وعلوه حتسّي الصوت على
  

 

عبد العزيز بن عبد هللا   :عليه تعليقات العالمة،  حمب الدين اخلطيب  :ه وصححه وأشرف على طبعه قام إبخراج،  الباقي
 .13:عدد األجزاء، بن ِبز
   (.182 / 2 ) الزبيدي  -اتج العروس يُنظر:  17-

 ِف معجم املعاين اجلامع  التطريب تعريف و معىن 18- 
 .557: 1لسان العرب   -19

 .171:  1وغريه؛ صحاح اجلوهري ، 196: 3األنصاري، املكاسب 20 -
  .420: 7العّي -21
 .(460/  4) -النهاية ِف غريب األثر  -22
الفائق ِف غريب احلديث واألثر املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو  .(309/    3)  :الفائق ِف غريب احلديث  -  23

)املتوىف:   جار هللا  الزخمشري  أمحد،  حممد  538بن  علي  احملقق:  دار -البجاوي  ه (  الناشر:  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد 
 . 4لبنان الطبعة: الثانية عدد األجزاء:  -املعرفة 
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َ:َبيانَمفهومَالوسيقَىالسادَسالطلبََ
تمل التذكري حي  وهو لفظ  أصاًل،  فهو " لفظ يوانين وليس له جذر عريب  :"ََ"َالوسيقىََ:لفَظوأماََ

 .. .يطلق على فنون العزف على آًلت الطربو والتأنيث، 
اخلاصة   الفنون  على  وأُطلق  يوانين ،  ألصٍل  ينتمي  لفظ  هي  للموسيقى  اأُلخرى  التعريفات  ومن 

يقى الالتيني ة من الكلمة موس، وهي ِبلعزف على اآلًلت املوسيقي ة والطربي ة، واشتُ ق ت كلمة موس
َ( 24.)آهلة اليوانن للفن.

َ اًلصطّلح:َ يفَ أتليف والوسيقىَ وكيفية  واإليقاعات  النغم  أحوال  منه  يُعرف   علم 
َ( 25) .لحون وإياد اآلًلت "ال

ََ وأحوال    :هووقيل األحلان  وأتليف  واًلئتالف  التنافر  حيث  من  األنغام  أصول  ِف  يبحث  علم 
 (26. )األزمنة اليت ختلل بيتها

نوع من أنواع الفنون اليت هتتم  بتأليف وإيقاع وتوزيع األحلان، وطريقة الغناء والطرب،    :هيََوقيل
  (27. )يدرس أصول ومبادئ النغم من حيث التوافق أو اًلختالف اكما تُعد  املوسيقى علمً 

أن    التغين ِبلقرآن وحتسّي الصوت واجلهر به ًل عالقة له ِبملوسيقى ومبقاماهتا، ولذا ينبغيإذا فإن  
 يُعلم خطر تلك املعازف وآًلهتا، وأنه ًل يليق أن ترتبط تالوة القرآن هبا ومبقامتها.

  

 

 .. بتصر ف(9، 7 )ص:فلسطّي،  -سيما أبو رموز، حكم املوسيقى ِف اإلسالم، القدس  24-
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية صادر عن:   املوسوعة الفقهية  . 168/   38)    املوسوعة الفقهيةيُنظر:    -25

 . طبع الوزارة ،اجزءً  45الكويت عدد األجزاء:  -
 .تعريف و معىن املوسيقي ِف معجم املعاين اجلامعيُنظر:  -26
   بتصر ف.،تعريف ومعىن موسيقى ِف معجم املعاين اجلامع  - 27
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َالبحثَالثالث:َحكمَاستحّللَالعازَف
َوفيهَثّلثةَمطالب:

َالطلبَاألول:َعقوبةَاستحّللَالعازَف
ُمسخوا َ العازف  قوٌمَ استحلَ و خ ن ازِيرَ ََوإذاَ يقولََََِقر د ةاَ ذلكَ للاََُويفَ ص ل ىَ ع ل ْيِهَالن ِب َ

أْقواٌم إىل َجْنِب   :و س ل م عاِزَف، ولَيَ ْنزَِلنَّ 
َ
احِلَر واحلَرِيَر، واخَلْمَر وامل َيْسَتِحلُّوَن  أْقواٌم  أُمَّيت  لََيكوَننَّ ِمن 

ََيْتِيِهْم   يَ ُروُح عليهم بسارَِحٍة هلْم،  الفِقريَ -َعَلٍم،  فيُ بَ يِ تُ ُهُم   حِلاَجٍة، فَيقولوَن:  -يَ ْعيِن  َغًدا،  إلَْينا  اْرِجْع 
ُ، وَيَضُع الَعَلَم، ومَيَْسُخ آَخرِيَن ِقَرَدًة وَخنازِيَر إىل َيوِم الِقياَمةِ   (28) .اَّللَّ

قيل: مداُر استحالِل هذه احمَلرَّماِت وَغريِها على تسميِة الشَّيِء ِبسِم غريِه، كمن تزوَّج امرأًة لُيِحلَّها 
م ُيَسمُّونه ِف الَعقِد َزوًجا، وإمنا هو احمللِ ُل امللعوُن، والتَّيُس املستعاُر، واستحالُل اخَلمِر  لَزوِجها؛ فإهنَّ

   .بتسِمَيِتها بغرِي امِسها، فيقولون: مشروِبٌت ُروحانيٌَّة، وغرَي ذلك
ومَ  العذاِب  ِف  يَقَع  ًل  كي  املعاصي؛  اجتناِب  على  للُمسِلِم  َحضٌّ  هذا  الصَُّورِ وِف   .ْسِخ 

 .وِف احَلديِث: َعالمٌة ِمن َعالماِت النُّبوَّةِ 
 (29) .من أكرِب الكبائِرِ  -ِمثُل الز ان واحلريِر واخَلمِر واملعازفِ -وفيه: أنَّ استحالَل املعاصي 

ََ َاإلمجاعَعلىَحترميَالسماَعالطلبَالثان:
عمرَو أبوَ اإلمامَ نقلَ الصّلَحََوقدَ يفََه (463)ت:  ابنَ السماعَ حترميَ علىَ "أدبَََاإلمجاعَ

فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت: فاستماع ََ:-رمحهَللاََ-فقالََََالفيتَوالستفيت"
ذلك حرام عند أئمة املذاهب وغريهم من علماء املسلمّي، ومل يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله ِف 

َ( 30) .اإلمجاع واخلالف: أنه أِبح هذا السماع

 

 (. 5590: )صحيح البخاري 28- 
 من: الدرر السنية.  املوسوعة احلديثيةِف  ديثح احل شر يُنظر:  -29
أدب املفيت واملستفيت املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو،   . (2/500)  ، ًلبن الصالحأدب املفيت واملستفيت-30

القادر الناشر: مكتبة العلوم واحلكم   ه ( احملقق: د. موفق عبد هللا عبد643تقي الدين املعروف ِببن الصالح )املتوىف:  
 .1م عدد األجزاء: 2002-ه 1423  -املدينة املنورة الطبعة: الثانية  -

https://dorar.net/hadith
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تباعهم مجاهري العلماء ومنهم أئمة املذاهب األربعة ) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ( وأ: أوًلَا
، وقد استدلوا على حجية اإلمجاع على أن اإلمجاع حجة شرعية، وقد احتجوا به على مسائل كثرية

 . أبدلة كثرية من القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 (31)  ح.صحيفإنكار اإلمجاع بعد ذلك إنكار غري  

َ :-رمحهَللا -ه ( 974)ت:  قالَالفقيهَاحملققَابنَحجرَاهليتميَالشافعي :ااثنيَا
ُبور والُعود والصَّْنج " . وغري ذلك من اآلًلت املشهورة عند أهل اللهو  .األواتر واملعازف ، كالطُّن ْ

خالفًا فقد غلط أو غلب والسَّفاهة والُفسوق ، وهذه كلُّها حمرَّمة بال ِخالف ، وَمن حكى فيه  
َتقواه سنن  عن  به  وزلَّ   ، هداه  ومنعه   ، وأعماه  أصمَّه  حىت   ، َهواه   .عليه 

حكَ  القرطيبوممَّن  العباس  أبو  اإلمام  ذلك كلِ ه:  حترمي  على  اإلمجاع  الثقة ه (656)ت:ى  وهو   ،
زَاِمري والُكو كما نَقَله عن أئمَّتنا وأقرُّوه، فإنَّه قال  العدل

َ
، ومل ة فال ُُيَتلف ِف حترمي مساعهابَ : أمَّاَ امل

م وهو شعار ، وكيف ًل حُيرَّ لك، وأئمَّة اخللف َمن يبيح ذحٍد ممَّن يُعَترب قوله من السلفأمسْع عن أ
، ومهيج للشهوات والفساد واجملون ، وما كان كذلك مل ُيَشكَّ ِف حترميه وًل أهل اخلمور والفسوق

 . ِف تفسيق فاعله وأتثيمه
، فإنَّه الرازين نَقل اإلمجاَع على ذلك أيًضا إماُم أصحابنا املتأخِ رين أبو الفتح سليم بن أيوب  وممَّ 

مذنٍب : أنَّ هللَا يَغِفُر لكلِ   أورد حديثًا ِف حترمي الُكوبَة، وِف حديث آَخر  قال ِف " تقريبه " بعد أنْ 
 (33. )ا فإنَّه إمجاع "، ومع هذ، والَعرطَبة: الُعود(32) إًل صاحب َعرطَبة أو ُكوبة

  

 

 . بعدها ( وما81الرد على القرضاوي واجلديع ل  عبد هللا رمضان موسى )ص/: نظر يُ لالستزادة و 31-
حتقيق كتاب كف الرعاع عن يُنظر:    (.السادسة واألربعونا املصنف ِف الزواجر )الكبرية  مل أقف عليه، وأورده أيضً   32

كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي   .(7حمرمات اللهو والسماع )
)املتوىف:   العباس  أبو  الدين شيخ اإلسالم،  األنصاري، شهاب  األزهري974السعدي  احلميد  عدد   -ه ( احملقق: عبد 

 .1ألجزاء: ا
 (. 118)ص/ :كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع  يُنظر: -33
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أيضَا اإلمجاعَ حكىَ البغويوممنَ احلسيَ أبوَ قالََ(ه 516)ت:   ا:َ للاََ-فإنهَ   :-رمحهَ
 ( 34) .َوات ََّفُقوا َعَلى حَتِْرمي املزامري واملالهي َواْلَمَعاِزف 

قدامة ابنَ للاََ-(ه 620)ت:  وقالَ ُبوِر،  ََ :-رمحهَ اللَّْهِو َكالطُّن ْ َوالشَّبَّابَةِ َواْلِمْزَمارِ آَلُة  آَلٌة .،   ..
مْجَاعِ   ( 35) .لِْلَمْعِصَيِة، ِِبإْلِ

الغناء   حترمي  على  اإلمجاع  نقل  العلماءوقد  من  للموسيقى مجع  ااملصاحب  خمتلف  من  ملذاهب ، 
الطربي   الطيب  وأيب  اآلجري،  بكر  وأيب  الطربي،  جرير  ابن  اإلسالم، كاإلمام  أهل  عند  املتبوعة 

الصالح ابن  عمرو  وأيب  وغريهمالشافعي،   ،(  .36 ) 
أما إذا ثبت اإلمجاع، على حترمي الغناء، فاألمر فيه ظاهر، فرد مثل ذلك جمازفة خطرية، ًل  ا:اثلثَا

 .، واًلحتجاج به مجع من الفقهاءسيما وقد توارد على نقله
؛ فإن من  عدم حترمي الغناءإن ذلك ًل يعين  ؛ ف، وثبت اخلالف فيهوأما إذا مل تتقرر صحة اإلمجاع

ي مل  حترميه  إىل  ذلك ذهب  على  اإلمجاع  مبجرد  عديدةستدل  أبدلة  له  استدل  بل  الكتاب  ،  من   ،
 . ، وعملهمة، وأقوال السلفوالسن

من املفاسد املرتتبة   ا، وذََكَر شيئً  ذكر تلك األدلة وأقوال العلماءوقد أفاض ابن القيم رمحه هللا ِف
  ( 37. ) وسيقى ِف " إغاثة اللهفان "على مساع األغاين وامل

  

 

شرح السنة املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسّي بن مسعود بن حممد بن    . (12/383)، للبغوي:  شرح السنة34 -
 -الناشر: املكتب اإلسالمي  حممد زهري الشاويش    -  طاألرانؤو ه ( حتقيق: شعيب  516الفراء البغوي الشافعي )املتوىف:  
   . 15م عدد األجزاء: 1983  -ه  1403دمشق، بريوت الطبعة: الثانية، 

املغين ًلبن قدامة املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن    . (9/132)  ، ًلبن قدامة:املغين-35
ه ( الناشر: مكتبة القاهرة 620املقدسي )املتوىف:  قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري ِببن قدامة  

 . م1968 -ه   1388اتريخ النشر:  10الطبعة: بدون طبعة عدد األجزاء: 
( وما بعدها . 351" )ص/  :" الرد على القرضاوي واجلديع  :نظر نصوصهم، والكتب اليت وثقت ذلك ِف كتابيُ   -36

 . (1/415) :" إغاثة اللهفان " ًلبن القيم ا:وينظر أيضً 
القيمإ"يُنظر:    لالستزادة  -  37 ًلبن   " اللهفان  املعازف(،  1/415)  :غاثة  وآًلت  األغاين  سؤال حكم  اإلسالم   ،

 م. 26/10/2014(، بتاريخ: 222730): وجواب، سؤال رقم
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ََ َخطرَالعازَفمنََالطلبَالثالث:َحتذيرَالعلماء
َولذاَفقدَحذرَعلماءَاإلسّلمَمنَخطرَتلكَالعازفَأشدَالتحذير.َََ

َ: -رمحهَللاَ-َه (728)ت: قالَشيخَاإلسّلمَابنَتيمية
النفوس، تفعل ِبلنفوس أعظم مما تفعل محيا   الكؤوس، فإذا سكروا ِبألصوات واملعازف هي مخر 

هللا،  حرم  اليت  النفس  ويقتلون  فيشركون،  الظلم،  وإىل  الفواحش،  إىل  ومالوا  الشرك،  فيهم  حلَّ 
 (38) .ِف أهل مساع املعازف اويزنون، وهذه الثالثة موجودة كثريً 

َ: -رمحهَللاَ-َه (751)ت: َوقالَابنَالقيم
ِبلتجارب: أنه ما ظهرت املعازف وآًلت اللهو ِف قوم وفشت والذي شاهدانه حنن وغريان وعرفناه  

فيهم واشتغلوا هبا: إًل سلط هللا عليهم العدو، وبُلوا ِبلقحط واجلدب ووًلة السوء، والعاقل يتأمل 
 (39)   .أحوال العامل وينظر، وهللا املستعان

مث حرمة قراءة القرآن الذي   " ومن املقامات املوسيقية"تعلم  فإذا تبّي لنا ذلك، ُعِلَم حرمة وخطورة  
 هو كالم الرمحن على مقامات "الشيطان".

ِف هذا الباب غالًبا بسبب سوء فهمه لأللفاظ    لَّ من زَ   لَّ زَ وإمنا َوِهَم من َوِهَم وأخطأ من أخطأ وَ 
اليت استعملها بعض أهل العلم، كالرتنيم والتغين والتطريب وحنو ذلك من األلفاظ، واليت َعرَّفَ َها أهل 

    العرب ما دلت عليه لغةُ  قَ فْ العلم وِ 
َ :-رمحهَللاَ-َه (310)ت: الطربيَابنَجريرَويفَهذاَالصددَيقول َََ

أن معىن  ... سامع صوته، كما  القارئ  حتزين  هو  الذي  املعقول  والغناء  الصوت  احلديث حتسّي 
 (40.. ) الغناء ِبلشعر هو الغناء املعقول الذي يطرب سامعه

  
 

الفتاوى )  -38 الفتاوى  . ( 417/  10جمموع  أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية املؤلف: تقي الدين   جمموع 
ه ( احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة  728: تاحلراين ) 

 .م1995  -ه 1416السعودية،   النبوية، اململكة العربية
ك نعبد وإايك نستعّي املؤلف: حممد بن أيب مدارج السالكّي بّي منازل إاي  . ( 500/    1مدارج السالكّي )   39- 

ه ( احملقق: حممد املعتصم ِبهلل البغدادي الناشر: دار  751بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  
 . 2م عدد األجزاء: 1996 -ه    1416بريوت الطبعة: الثالثة،  -الكتاب العريب 

زاد املعاد ِف هدي خري العباد املؤلف: حممد بن أيب بكر بن   (.1/486املعاد )زاد  (،  10/260  )شرح ابن بطال  -40
)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  بن  بريوت  751أيوب  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  املنار   -ه (  مكتبة 

 . 5م عدد األجزاء: 1994ه  /1415اإلسالمية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون, 
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َ: -رمحهَللاَ-َه (852)ت: ابنَحجراحلافظَوقالَََََ
جاهرً .... به صوته  مرتمنً   ا حيسن  ا  ابه  إىل  متيل  النفوس  أن  التحزن…وًل شك  طريق  لقراءة على 

 (41)ِف رقة القلب وإجراء الدمع.  األن للتطريب أتثريً  ِبلرتمن أكثر من ميلها ملن ًل يرتمن.
جرير ف     و" ِبلغناء  "التغين "فسرقد     ابن  "الرتمن"  ب   الصوت  حسن  فسر  قد  حجر  وابن   ،

 ما  دلت عليه اللغة. قَ فْ وِ التطريب" وإمنا كان ذلك كله 
استعمال   الشائع والدارج ِف  العامي  املعىن  األلفاظ وأمثاهلا على  املخالفّي قد محلوه هذه  غري إن 

ة العرب، أظن ًلنتهى الناس له، ولو أهنم  رجعوا إىل ما دلت عليه تلك األلفاظ من معاين ِف لغ
 هبم املطاف وظهر هلم احلق جلًيا، إن كانوا ممن يبحث عن احلق ويتجرد عن اهلوى. 

َ
  

 

 (. 9/72)باري فتح ال 41-
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َالفصلَالثاَن
َالقاماتَالوسيقيةَوماَإليهَا

َوفيهَمبحثانَ:
َ:َموقفَالسلفَمنَالعازَفاألوَلالبحثََ

َمطالبَ:مخسةَوفيهَ
ََ َََيقظةَالسلفَمبكراَاالطلبَاألول:

التحديث بعض السلف    من أجل هذا وأمثاله ورد النهي عنو لقد يقظة السلف ملثل هذا مبكرًا،   
الرتغيب ِف    األحاديثهذه  ببعض   فيها  بهاليت  الصوت  أن حتمل    التغين ِبلقرآن وحتسّي  خشية 

تلك النصوص على غري املراد منها، كالذي حنن بصدده من محل تلك األلفاظ على جواز تعاطي  
األ ممن  تلك  واخلنا  الفسق  أهل  خصائص  من  هي  اليت  املوسيقية"  املقامات  ب "  املوسومة  حلان 

َ  يتعاطون الغناء الفاحش املقرون ِبملعازف.
َََ:-رمحهَللاَ- ه (224)ت:  أبوَُعبيدَالقاسمَبنَسّل م قالََََ

هناين أيوب أن أحدث هبذا احلديث: "احلجَّاج قال:   عن ُشعبة بن  القطان  حدثين حيىي بن سعيد
 .(42" )زينوا القرآن أبصواتكم"
َ:َُعبيدقالَأبوََ

الرخصة من رسول هللا  احلديث  هبذا  الناس  يتأول  أن  نرى  فيما  أيوب  عليه   -وإمنا كره  صلى هللا 
 (43) ِف هذه األحلان املبتدعة، فلهذا هناه أن حيدث به.  -وسلم
 " املوسيقية  جواز استعمال "املقاماتعلى  واًلحتجاج هبا  ستدًلل  واًلالعربية    ُل هذه األلفاظ  فَحمْ 

فالشك ِف   وقراءة القرآن هبا وإِبحتها، بورود مثلها ِف بعض األحاديث واستعمال أهل العلم هلا،

 

وأخرجه موصوًًل أبو   رضي هللا عنه، -الرباء بن عازبمن حديث (، 7544قبل حديث ) اأخرجه البخاري معلقً  42 -
( )1468داود  والنسائي   ،)1015( ماجه  وابن   ،)1342( وأمحد   ،)18517( واحلاكم  خمتصرا،  واللفظ 2125(   )

 (. 2/570لأللباين) صفة الصالةِف  هأصلو  ،صحيحٍ  هإسنادو .،له
بن سال م بن عبد   فضائل القرآن للقاسم بن سالم املؤلف: أبو ُعبيد القاسم  (.1/335)  فضائل القرآن أليب عبيد43-

)املتوىف:   البغدادي  اهلروي  ابن كثري 224هللا  دار  الناشر:  الدين  تقي  ووفاء  العطية، وحمسن خرابة،  مروان  ه ( حتقيق: 
 .  م 1995-ه    1415بريوت( الطبعة: األوىل،  -)دمشق 
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 ، ابن تيميةوقد نبه على ذلك مجع من أهل العلم، منهم: شيخ اإلسالم  ،  جلي  خطأ ظاهرأن هذا  
 .من أهل العلم األثبات وغريهموابن كثري  ،ابن القيمتلميذه و 

أنكما   يُ ْعَلم  أن  املعازف   ينبغي  القرآن  على دخول  "  تالوة  بعض  إمنا:  بدعوة مشبوهة من  كان 
قدميً  األنغام،    االصحفيّي  املعاين وضبط  تصوير  تلك  بزعم  يقارن  مبا  وطالب  بعضهم  متادى  ورمبا 

األحلان ِبآلًلت املوسيقية، فكل ذلك جرأة على كتاب هللا تعاىل ِذكرُه وتقدس امسُه، وًل شك أن 
بل   املعاين،  تدبر  عن  السامع  ويصرف  األلفاظ،  حتوير  ِف  القارئ  يوقع  األنغام  بتلك  اًلشتغال 

  (44". ) املسلمّي ينزه عن ذلكيفضي هبا إىل التغيري، وكتاب هللا تعاىل جمد 

مَُ ْس َ"َبماَيسمىََََمسألَةاخلّلِفَيفََََالطلبَالثان:َح  ََ"القاماتَالوسيقيَة 
َ:السألةََللخّلفَيفَهذهالقيمََابنََِح ْسمَُ

حلان ألالسلف على منع القراءة ِبوذكر إمجاع  املسألة،    اخلالف ِف هذهابن القيم  اإلماُم    قد َحَسمَ و 
أهل  املوسيق بطريقة  القرآن  وتالوة  واجملون ية،  املغنّي    الفسق  من  اخلالعة  أهل  يستخدمها  اليت 

احلاضر  ،  وأضراهبم يعرف ِف عصران  ما  املوسيقية "بوهي  فرق  ،  " املقامات  بّي    -رمحه هللا  -كما 
  الطبيعة اجلبلية ِف القراءة وبّي التكلف املذموم ِف التغين ِبلقرآن حىت يصل إىل حد التمطيط، وهم 

حيصل   وإيقاعات  ًل  أبحلان  الغناء  أهل  ذلك  يفعل  والتصنع كما  والتمرن  ِبلتعلم  إًل  ذلك  هلم 
 خمصوصة على أوزان خمصوصة قد اخرتعوها وابتدعوها. 

فيها   أطال  القيم -وقد  على    -محه هللار   -ابن  هبا  برهن  اليت  املسكتة  األدلة  أن ساق  بعد  النفس 
 بطالن تلك الفعلة الشنيعة، مث بّي هنا  أن التغين منه احملمود ومنه املذموم. 

  

 

القرآن يُنظر:44 - تلحّي  فكرة  للشيخ/  حول  القاضي،  الفتاح  األزهر  ، عبد  احمل  عدد(،  1: )ج/جملة  لعام رمالشهر   ،  
املصحف ا  ه ،1387 أو،  الكرمي،  للقرآن  األول  الصويت  وخمططاتهاملرتل:    جلمع  ابواعثه  لبيب ا :ملؤلف،  لدكتور 
 ، )د. ط(. م1967 ،ه 1387القاهرة، اتريخ النشر:-للطباعة والنشر (، الناشر: دار الكتاب العريب343،)السعيد

  

https://www.jamaa.net/books.library/?search=%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1+%E1%C8%ED%C8+%C7%E1%D3%DA%ED%CF&ref=author
https://www.jamaa.net/books.library/?search=%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1+%E1%C8%ED%C8+%C7%E1%D3%DA%ED%CF&ref=author
https://www.jamaa.net/books.library/?search=%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1+%E1%C8%ED%C8+%C7%E1%D3%DA%ED%CF&ref=author
https://www.jamaa.net/books.library/?search=%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1+%E1%C8%ED%C8+%C7%E1%D3%DA%ED%CF&ref=author
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َ:-رمحهَللاَ-فقالَيفَذلكَ
 وفصلَالنزاعَأنَيقالَالتطريبَوالتغينَعلىَوجهيَ:

لف وًل مترين وًل تعليم بل إذا خلي وطبعه  ما اقتضته الطبيعة ومسحت به من غري تك أحدمها:ََََََ
التطريب والتلحّي فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيّي  واسرتسلت طبيعته جاءت بذلك 

لو علمت "  -صلى هللا عليه وسلم  -للنيب  -رضي هللا عنه  -وحتسّي كما قال أبو موسى األشعري 
طرب واحلب والشوق ًل ميلك من نفسه  واحلزين ومن هاجه ال  (45ا" )أنك تسمع حلربته لك حتبريً 

التكلف   وعدم  الطبع  ملوافقته  وتستحليه  تقبله  النفوس  ولكن  القراءة،  ِف  والتطريب  التحزين  دفع 
يفعلونه   السلف  الذي كان  هو  فهذا  متكلف،  ًل  وكلف  متطبع،  ًل  مطبوع  فهو  فيه،  والتصنع 

به يتأثر  الذي  وهو  احملمود،  املمدوح  التغين  وهو  الوجه   ويستعملونه،  هذا  وعلى  والسامع،  التايل 
 حتمل أدلة أرِبب هذا القول كلها. 

الثان:ََََََ ًل   الوجهَ بل  به،  السماحة  الطبع  ِف  وليس  الصنائع،  من  صناعة  ذلك  من  ما كان 
على  واملركبة  البسيطة  األحلان  أبنواع  الغناء  أصوات  يتعلم  ومترن، كما  وتصنع  بتكلف  إًل  حيصل 

وأوزان خم السلف إيقاعات خمصوصة  اليت كرهها  هي  فهذه  والتكلف،  ِبلتعلم  إًل  ًل حتصل  رتعة 
وعابوها وذموها ومنعوا القراءة هبا، وأنكروا على من قرأ هبا، وأدلة أرِبب هذا القول إمنا تتناول هذا 
الوجه، وهبذا التفصيل يزول اًلشتباه ويتبّي الصواب من غريه وكل من له علم أبحوال السلف يعلم  

معدودة   أهنم   اقطعً  موزونة  وحركات  إيقاعات  هي  اليت  املتكلفة  املوسيقى  أبحلان  القراءة  من  برآء 
أن   من  هلل  أتقى  وأهنم  قطعً   يقرؤواحمدودة،  ويعلم  ويسوغوها،  ِبلتحزين   ا هبا  يقرءون  أهنم كانوا 

والتطريب، وحيسنون أصواهتم ِبلقرآن، ويقرءونه بشجى اترة، وبطرب اترة، وبشوق اترة، وهذا أمر 
مركوز ِف الطباع تقاضيه، ومل ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، 

   (46) ا من مل يتغن  ِبلقرآن (وأخرب عن استماع هللا ملن قرأ به، وقال: ) ليس منَّ 
  

 

  ( 272/ 14يُنظر: فتح الباري )45- 
 (  7527أخرجه البخاري ِف صحيحه )46-
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َوفيهَوجهان:ََ
 أنه إخبار ِبلواقع الذي كلنا نفعله  أحدمها:
 (47). أنه نفي هلدي من مل يفعله عن هديه وطريقته والثان:

 :يفَ"َفضائلَالقرآنَ"َ-رمحهَللاَ- (ه 744ت: )يقولَابنَكثريويفَحنوَذلكَ
إمنا هو التحسّي ِبلصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه واخلشوع   ا والغرض أن املطلوب شرعً  

واخلضوع واًلنقياد للطاعة ، فأما األصوات ِبلنغمات احملدثة املركبة على األوزان واألوضاع امللهية 
   (48) .والقانون املوسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا وُيل ، ويعظم أن يسلك ِف أدائه هذا املذهب

عَل نوهَ ذلككماَ احلنبليََ-أيضاا-ىَ رجبَ ابنَ "ََ-ه (695)ت:  احلافظَ األمساَعََيفَ ََنزهةَ
َ:-رمحهَللاَ-"فقالَ

وِف احلقيقة هذه األحلان املبتدعة املطربة هتي ج الطباع، وتلهي عن تدبر ما حيصل له من اًلستماع 
املقصود من تدبر حىت يصري اًللتذاذ مبجرد مساع النغمات املوزونة واألصوات املطربة، وذلك مينع  

بعيد.  بون  بقراءة األحلان، وبينهما  الصوت ِبلقرآن ًل  بتحسّي  السن ة  القرآن، وإمنا وردت   معاين 
(49 ) 

ََ  الطلبَالثالث:َمنعَالقراءةَابألحلانَهوَالوقفَالعدلَعندَأهلَاإلسّلم
القول  فيه  وقالوا  ِبألحلان  القرآن  قراءة  منع  بدلوهم ِف حكم  العلم  أهل  أدىل  احلق، العدل    لقد 

فيه ك  ومنهم   فألف  عناية  مبزيد  حممد اإلمامخصه  بن  أمحد  بن  بركات  الدين   الدمشقي، زين 
األجنم الزواهر ِف حترمي  ه ( الذي صنفه فيه كتابه: "929ي" )ت:  ابن الكيال الشافع املعروف ب  "

دار   ، الناشر:اجلربين املطرييحتقيق وتعليق مشعل بن ِبين  "،  القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر
 م. 2009: سنة النشر:بريوت, لبنان البشائر اًلسالمية,

َ:َ-رمحهَللاَ-َه (728)ت: قالَشيخَاإلسّلمَابنَتيمية
يُقرن ِبلغناء من اآلًلت   يُقرن به من األحلان ما  الغناء، وًل أن  القرآن أبحلان  يُقرأ  فال يسوغ أن 

إبِبحة ذلك، وًل عند من حيرمه، بل املسلمون متفقون على اإلنكار ألن  وغريها، ًل عند من يقول  
وِبليد كالغرابيل. ِبلفم كاملزامري،  املطربة  اآلًلت  ِبلقرآن  الصوت  بتحسّي  قائل:    يُقرن  قال  فلو 

 

 (. 1/470، ًلبن القيم )زاد املعاد -47
   (114فضائل القرآن )ص  -48
  .(70:ص ، ًلبن رجب )األمساعنزهة  -49
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قد قرأ القرآن، وقد استقرأه من ابن مسعود، وقد استمع لقراءة أيب   -صلى هللا عليه وسلم   -النيب
وقال مزمارً "  : موسى،  أوتى  داود  القد  مزامري  هذه    (50")من  بغري  ذلك  جاز  إذا  قائل:  قال  فإذا 

 (51)ِبتفاق الناس.  رًامن القول وزو  ااألحلان، فال يتغري احلكم أبن ُيسمع ِبألحلان، كان هذا منكرً 
َََيفَموضعَآخر:َ-رمحهَللاَ-وقالَ

يتكل فوا أن  القرآن أبصواهتم من غري  أبو موسى   والسلف كانوا حيسنون  الغناء مثل ما كان  أوزان 
 (52. )األشعري رضي هللا عنه يفعل

َ:حيَتكلمَعنَحرمةَالقرآَنَ-رمحهَللاَ-َه (671)ت: وقالَالقرطِب
ومن حرمته أًل يقعر ِف قراءته كفعل هؤًلء اهلمزيّي املبتدعّي واملتنطعّي ِف إبراز الكالم من تلك   

ا فإن ذلك حمدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه ومن حرمته أًل يقرأه أبحلان  األفواه املنتنة تكلفً 
 (53)  .الغناء كلحون أهل الفسق

َ:-رمحهَللاَ-َه (224)ت:وقالَأبوَعبيدَالقاسمَبنَسّلمَ
ا هو طريق احلزن والتخويف  وعلى هذا حُتمل هذه األحاديث اليت ذكرانها ِف ُحسن الصوت، إمنَّ
قراءته،  استمعن  وسلم  عليه  هللا  َصلَّى  النيب  أزواج  أن  موسى:  أيب  حديث  ذلك   ُ يُ َبّيِ  والتشويق، 
ت حَتِبرْيًا. فهذا وجهه ًل األحلان املطرِبة  فُأْخربَ بذلك، فقال: )لو علمت لشوَّقت تشويًقا، أو حرب 

 (. 54امللهية ) 
  

 

   .793صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، حديث رقم  -50
اًلستقامة املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم    (.1/241  ، ًلبن تيمية اًلستقامة-51

ه ( احملقق: د. حممد رشاد سامل 728بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف:  
 . 2عدد األجزاء:  ، ه1403املدينة املنورة الطبعة: األوىل،  -الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اجملموعة الثالثة املؤلف: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد    -جامع املسائل    .(304/  3جامع املسائل: )-52
( تيمية  ابن  الناشر: دار عامل   728  -  661السالم  أبو زيد  ه ( حتقيق: حممد عزير مشس إشراف: بكر بن عبد هللا 

 .  ه  1422طبعة: األوىل، مكة ال  -الفوائد للنشر والتوزيع 
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  ،  تفسري القرطيب  .(29/    1)تفسري القرطيب    -53

ه (، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 671فرح األنصاري اخلزرجي، مشس الدين القرطيب، )املتوىف:  
 . م1964 -ه   1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  -املصرية 

 (. 164فضائل القرآن، أليب عبيد القاسم بن سالم )ص54-
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ََ َألحلانَالوسيقيَةإمجاعَالسلفَعلىَحترميَقراءةَالقرآنَاَبالطلبَالربع:
َوقدَنُِقل َاإلمجاُعَعنَمجعَمنَأهلَالعلم،َومنعهَعلىَاإلطّلقَآخرون،َمنهم:َ

 وقد مر بنا كالمهما آنًفا ابنَالقيمَوابنَتيمية:ََ-1
َابنَرجبَاحلنبليَ:َ-2
ابن رجب  نقل  "   ه (695)ت:  وقد  األمساعِف  السلفنزهة  إمجاع  قراءة   -كذلك  -"  على حترمي 

وأنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم  فقال:    ،وغريه من األئمةالقرآن ِبألحلان املوسيقية عن أيب عبيد  
 (55)  .؛ منهم أبو عبيد وغريه من األئمةا، ومل يُثبت فيه نزاعً امن حكاه إمجاعً 

َابنَسرين:َ-3
 ه ( حيث يقول: 110)ت: ينحممد بن سري  -كذلك  -اإلمجاع هذاحكى  ومما 

 (، وقوله: "كانوا" يعين به الصحابة والتابعّي.56)كانوا يرون هذه األحلان ِف القرآن حمدثة. 
َابنَكثري:َ-4

بعد أن  ذكر كالم السلف ِف النهي عن    -ِف مقدمة تفسريه    ه (774)ت:  وقال احلافظ ابن كثري
 : -قراءة األحلان

....وهذا يدل على أنه حمذور كبري، وهو قراءة القرآن ِبألحلان اليت يسلك هبا مذاهب الغناء، وقد 
نص األئمة، رمحهم هللا، على النهي عنه، فأما إن خرج به إىل التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه 

 (57حترميه. )أو ينقص حرفًا، فقد اتفق العلماء على حرفًا 
َ:ابنَاجلوزيَ-5

 :-رمحه هللا  -املسقطة للعدالة، حيث يقوليعتربه من خوارم املروءة   ه (597)ت: وابن اجلوزي
وهو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة, َقَضاًء.   .التلحّي ِف القراءة, تلحّي الغناء والشَّعر 

 حدوث هذه البدعة ِف القرن الرابع على أيدي املوايل. وكان أول 
مصحوبة  األغاين  إيقاع  على  القرآن  قراءة  إىل  اإلحلادية  الدعوة  تلكم  هذا  ِف  البدع  أغلظ  ومن 

 (58ِبآلًلت واملزامري. ) 

 

   (.70:ص)نزهة األمساع 55 -
 (. 3546رواه الدارمي ) -56

   (.1/65تفسري ابن كثري) 57-



 

 30 

َوقالَيفَموضعَآخرَ:
 (59) .رائق الغناءفأما األحلان اليت يصنعها قراء هذا الزمان فمكروهة عند العلماء ألهنا مأخوذة من ط

َ:-أيضااَ-يفَموضعَآخروقالَ
بعدهم   ما أحدث  الس  لف    –وأما  عنه عند   -يعين  يُنهى  فهذا  الغناء،  أحلان  القراءة على  من تكلف 

 (60. ) مجهور العلماء؛ ألنه بدعة
َ:القرطِبَأبوَالعباسَ-6

 -:ه ( ِف "كشف القناع"656القرطيب )ت: أبو العباسوقال 
كيفية قراءة القرآن نُقلت إلينا نقاًل متواترًا، وليس فيها شيء ممَّا ُيشبه التلحّي، وًل أساليب إنشاد  ...

ا قلنا ذلك، ألانَّ قرأان القرآن على مشاُِيَِنا، وهم العدد  جلمُّ الكثي ر، وااألشعار، فينبغي أًل  ُيَوََّز غرْيُها، وإمنَّ
هم، وهكذا إىل العصر الكرمي، وتلقينا عنهم كيفية قراءته ِبملشافهة، فلو كان  الغفي ر، ومشاُينا على مشاُي

بّْي   وما  والقصر،  املدَّ  عنهم  نقلوا  عنهم، كما  ولنقلوه  مشاي خهم،  من  لتعلَّموه  مشروًعا  فيه  التلحّي 
َلمَّا نقله اخللف اللفظّي، واإلمالة والفتح واإلدغام واإلظهار، وكيفية إخر  اج احلروف من خَمارجها، فإنه 

عن السلف وعلَّموا عليه، اتصل ذلك لنا وتلقيناه عنهم، وهذا جاء مع توفر الدواعي على النقل وكثرة 
املتعمقّي من القرَّاء الغالّي ِف كيفية قراءته، ومع ذلك فلم يُنقل عن أحد من القرَّاء املشاهي ر، وًل عن  

من ذلك، فَدلَّ ذلك على أنَّ تلحّي القرآن ما كان معروفًا عندهم، وًل معموًًل به فيما   الرواة عنهم شيء
بدعة  "وكل  بدعٌة،  حُمَْدٍث  وكلُّ  حُمَْدٌث،  أمٌر  فإنه  عليه،  يُعرَّج  وًل  به،  يُعمل  أًل   فوجب  بْينهم، 

 (. 62(،. )61ضاللة")
 وقول أيب العباس القرطيب من أجود ما قيل ِف هذه املسألة.

 

إبليس)ص:58-  بن    .(114-113تلبيس  علي  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  املؤلف: مجال  إبليس  حممد  تلبيس 
م  2001ه /  1421ت، لبنان الطبعة: الطبعة األوىل،  و ه ( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بري 597اجلوزي )املتوىف:  

 .1عدد األجزاء: 
املشكل  -59 اجلوزي  كشف  الصحيحّي، ًلبن  الصحيحّي    .(269/    1)  من حديث  املشكل من حديث  كشف 

بن ع الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  )املتوىف:  املؤلف: مجال  اجلوزي  بن حممد  البواب 597لي  علي حسّي  احملقق:  ه ( 
  .4الرايض سنة النشر: عدد األجزاء:  -الناشر: دار الوطن 

 .(305-3/304)  املرجع السابق -60
 (4607)صحيح أيب داود ِف أللباينصححه ا 61- 

ألمحد بن عمر بن  ،الوجد والسماعكشف القناع عن حكم    (.113كشف القناع عن حكم الوجد والسماع )ص  -62
( القرطيب  األنصاري  العباس  أيب  مزيد ه656ت:  ابراهيم  الباسط  عبد  علي  وتعليق  حتقيق  اًلميان الناشر:    ،(؛  مكتبة 

 م.2013اتريخ اإلصدار:  للطباعة والنشر والتوزيع،
َ
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ََاخلامَسالطلبََ َعلىَحترميَقراءةَالقرآنَابألحلانَالوسيقيَةََأهلَالعلمَالعاصريَناتفاقََ:
َكلَمن: َومنَأهلَالعلمَالعاصرينَكذلك

َ:-رمحهَللاَ-َه (1420)ت:مساحةَشيخناَاإلمامَابنَابزَ-1
َحيثَيقولَمساحته:

بل   املغنّي  وطريقة  الغناء  أبحلان  القرآن  يقرأ  أن  للمؤمن  يوز  يقرأهًل  أن  سلفنا    يب  قرأه  كما 
فيقرأه مرتاًل متحزاًن متخشًعا   من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم وأتباعهم إبحسان، الصاحل

هو يتأثر  وحىت  تسمعه  اليت  القلوب  ِف  يؤثر  وعلى  .بذلك  حىت  املغنّي  صفة  على  يقرأه  أن  أما 
 ( 63).ًل يوز طريقتهم فهذا

 
َ-حفظهَللاَ-انَالفوزانَشيخناَالعّلمةَصاحلَبنَفوَزَ-2

َحيثَسئلَماَحكمَتّلوةَالقرآنَعلىَالقاماتَالوسيقية؟َ
قائّلاَ للاَ حفظهَ أغاين،  :فأجابَ وجعلها  ِبألحلان  القرآن  قراءة  يوز  ًل  ذلك  من  ِبهلل  نعوذ 

منا املقامات هذه لألغاين عند الصوفية، وًل يوز قراءة القرآن عليها، وًل يوز اختاذ القرآن أغاين وإ
وصحابته وأهل العلم يتلونه، أما أن يتلى كما   -صلى هللا عليه وسلم    -يتلى القرآن كما كان النيب

 (.  64) .تتلوه الصوفية واملبتدعة واملغنّي هذا حرام
وصحابته هو نفس قول   -صلى هللا عليه وسلم    -وقول شيخنا الفوزان ِف وجوب التأسي ِبلنيب

 ، وكأنه خرج من مشكاة واحدة. - رمحه هللا-شيخنا اإلمام ابن ِبز 
  

 

العزيز بن عبد  63- العالمة عبد  الشيخ  متنوعة لسماحة  فتاوى ومقاًلت   9هللا بن ِبز رمحه هللا . م/  كتاب جمموع 
ه ( 1420جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ِبز رمحه هللا املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ِبز )املتوىف:    .290ص/

 . اجزءً   30أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر عدد األجزاء: 
 ملعايل الشيخ الفوزان.  عن املوقع الرمسي-64
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 ( 65) :إبراهيمَبنَسعيدَالدوسرَيََالدكتورَ-3
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ: لقراءةَابألحلانًَلَخترجَعنَحالتَيحيثَيقول:َا

َ: احلالةَاألوىل
األحلان اليت تسمح هبا طبيعة اإلنسان من غري تصن ع، وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن، 

فإنه   التغين فإن كل من تغىن  ِبلقرآن  البسيط، وذلك جائز، وهو من  التلحّي  ًل ُيرج عن ذلك 
 :- صلى هللا عليه وسلم - املمدوح احملمود، كما قال الرسول

 ) ِبلقرآن  يتغنَّ  مل  من  منَّا  ليس  واًلستحباب(66)  )  ِبجلواز  احلكم  حيمل  احلالة  هذه  وعلى   ، . 
َ: احلالةَالثانية

املوسيقائ املصنوعة واإليقاعات  مقادير ونسب األحلان  والتمرين، وهلا  إًل ِبلتعلم  اليت ًل حتصل  ية 
صوتية ًل تتم إًل هبا، فذلك ًل يوز؛ ألن أداء القرآن له مقاديره التجويدية املنقولة اليت ًل ميكن أن 
أمر  وذلك  التجويد،  بقواعد  اإلخالل  حساب  على  إًل  األحلان  تلك  قواعد  مقادير  مع  تتوافق 

 .ممنوع
َكذلكَمنهمَعلىَسبيلَالبيانًَلَاحلصرَأصحابَكماَأفىتَابلَن عَمجعَمنَأعّلمَالعاصرين

َالفضيلةَ:
   -وحسبك هبم -(67علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء ِبململكة العربية السعودية. ) -1
 -رمحه هللا -الشيخ العالمة الفقيه حممد بن صاحل بن عثيمّي -2
 الرباكالشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر -3
وإن كان ضمن أعضاء اللجنة الدائمة   -رمحه هللا  -الشيخ العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد    -4

 إًل أن له فتوى مستقلة ِبملنع أيًضا
 -رمحه هللا  -الشيخ العالمة عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين  -4
  -سابًقا -شيخ عموم املقارئ املصرية فضيلة الشيخ / أمحد بن عيسى املعصراوي -5

 

وعلومه  -  65 الكرمي  للقرآن  السعودية  العلمية  اجلمعية  إدارة  رئيس جملس  جبامعة   ،انئب  وعلومه  القرآن  قسم  ورئيس 
 .-سابًقا -اإلسالمية ِبلرايض اإلمام حممد بن سعود

 ( 7527أخرجه البخاري ِف صحيحه )  - 66
اجملموعة األوىل املؤلف: اللجنة الدائمة    -فتاوى اللجنة الدائمة    (.26/37يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء)  67-

األجزاء:   عدد  الدويش  الرزاق  عبد  بن  أمحد  وترتيب:  مجع  واإلفتاء  العلمية  إدارة جزءً   26للبحوث  رائسة  الناشر:  ا 
 . الرايض -اإلدارة العامة للطبع  -البحوث العلمية واإلفتاء 
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 . األجالء فتاوى علماء األزهر -6
أي خالف ِف حترمي قراءة القرآن   -املعاصرين-املعتربين-وًل يُعلم عن أحد من أعالم األمة األثبات 

 بتلك "املقامات املوسيقية" املبتدعة اليت ليس عليها عمل السلف.
وضب  املعاين  تصوير  بزعم  القرآن  تلحّي  من  الناس  بعض  به  ينادي  متادى وما  ورمبا  األنغام،  ط 

تعاىل  -بعضهم وطالب مبا يقارن تلك األحلان ِبآلًلت املوسيقية: فكل ذلك جرأة على كتاب هللا 
، وًل شك أن اًلشتغال بتلك األنغام يوقع القارئ ِف حتوير األلفاظ، ويصرف -ِذكرُه وتقدس امسُه

 (68)  .د ينزه عن ذلكياجمل تعاىل  السامع عن تدبر املعاين، بل يفضي هبا إىل التغيري، وكتاب هللا
القراءة:  وإتقان  التعلم  ِف  طريقه  يكون  أن  قراءته  اإلسالمي حبسن  العامل  ِف  اشتهر  ممن  ونعجب 
طريقة   يتعلم  حىت  املعازف  ذات  لألغنية  يستمع  أنه كان  بعضهم  اعرتف  وقد   ! املاجنة  األغاين 

انب " البيانو " ! بل وتشرتط إذاعة عربية القراءة ! وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو جب
فيها أن حيمل شهادة من معهد موسيقي ! وإًل حُ  القراءة فيها، وقد وفق هللا    رِمَ على كل مقرئ 

و   اتعاىل كثريً  اإلسالمي،  العامل  القراء ِف  مقامً   أثروا ِفمن  يتعلموا  ومل  بقراءهتم  يسمعوا   االناس  ومل 
امات يسمع القارئ املتقن املوفَّق فينسب قراءته إلحدى املقامات  أغنية، وبعض املهووسّي هبذه املق

  ، ويوهم نفسه وغريه أن هذا القارئ ممن ميشي على طريقته ِبلقراءة على حسب أغنية أو حلن معّيَّ
 ( 69) .حمض مٌ هَ وليس األمر كذلك، وإمنا هو وَ 

  

 

   . " من مقال ِف " ملتقى أهل التفسري مقتبس 68-
 م. بتصرف يسري.25/5/20011، اإلسالم سؤال وجواب، بتاريخ: تالوة القرآن على املقامات ،من مقال مقتبس 69
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ََ َالبحثَالثان:َتنبيهاتَهامةَحولَ"القاماتَالوسيقية"َوماَإليهاََ
َوفيهَأربعةَمطالب:

وأخريااَبعدَالبحثَالقاصرَيفَهذهَالسألةَفإنهَجيبَاإلشارةَإىلَبعضَالتنبيهاتَاهلامةَعلىَ
َالنحوَالتايلَ:

ََ َََأنَقراءةَالقرآنَ"القاماتَالوسيقية"َأمرَحمدَثََالتنبيهَاألولَ:الطلبَاألول:
 أن قراءة القرآن بتلك "املقامات" أمر حمدث ليس عليه عمل السلف. 

ولذا ًل حيل ملسلم أن يقرأ القرآن إًل ِبلطريقة اليت تعبد هللا تعاىل هبا نبيه حممًدا صلى هللا عليه  
السالم عليه  األمّي جربيل  عن  تلقاها  اليت  نقلها    وسلم، وهي  تواتر  اليت  أصحابه، وهي  وعلمها 

 مشافهة عنهم حىت وصلت إلينا على احلال األوىل اليت نزل هبا القرآن. 
هناوحيسن   من    بنا  أنواع  أصلها  ِف  إهنا  حيث  ماهيتها؛  على  والتعر ف  املقامات  هذه  توصيف 

شيئً  تطورت  وقد  واملوسيقى،  الغناء  أهل  هبا  يغين  اليت  ا  ا فشيئً   ااألحلان  ورُت بت عُ حىت  هبا  تين 
، وقد بلغت عند أهل هذا الفن ستة مقامات  "قاماتامل"ب   وُحصرت أبوزان معينة مسيت فيما بعد  

 ، لكل واحد منها اسم ومعىن للقراءة فيه، (70) رئيسة
َكالتايلَ:  وبياهناَعندهم

ََ البيات:األول: اليت جتلب   مقامَ والرهبانية  ميتاز ِبخلشوع  الذي  اللحن  به  القلب وجتعله ويعنون 
 يتفكر ِف آايت هللا ومعانيها.

كلمة فارسية تعين اًلستقامة، ويفض ل أهل املقامات هذا املقام   "الرست"  و مقامَالرست:الثان:ََ
 عند تالوة اآلايت ذات الطابع القصصي أو التشريعي. 

النهاوندََالثالث: اخل  :مقامَ تبعث على  اليت  والرقة  واحلنان  ِبلعاطفة  عندهم  والتفكر، وميتاز  شوع 
 مدينة إيرانية نسب إليها هذا املقام. "هناوند"و

ََ السيكا:الرابع: املقامات، وقد  مقامَ أقدم  مراحل، وهو من  فارسي )سه گاه( مبعىن ثالث  اسم 
 ومسوه للذي يقرأ ِبلبطء والرتسل.

دفة للصبا الصبا كلمة فارسية واسم ريح لّي ومالئم.. وقد تكون الكلمة املرا مقامَالصبا::ََاخلامس
 ِف العربية )النسيم(، وهو مقام جعلوه ميتاز ِبلروحانية اجلياشة والعاطفة. 

 

املو  :نظر كتابيُ  70 - وكتامقامات  املهدي،  العربية، صاحل  أمين   ب:سيقى  القرآن ِبألحلان، مجع  قراءة  البيان حلكم 
   .(9)ص:  :رشدي سويد
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ََالسادس احلجاز:: أنه  مقامَ وعندهم  العربية،  احلجاز  بالد  إىل  ُنسب  عريب  أصل  من  مقام  وهو 
 ِف القرآن. اأكثر املقامات روحانية وخشوعً 

عندهم إىل إياد اًلشتياق ورفع الشأن  وهو مقام العجم، وهو يؤدي    اسابعً   اوبعضهم يضيف مقامً 
املستمع، وُيستخدم ِف آايت تدل على عظمة هللا وصفاته وأمسائه احلسىن واجلنة،  والنشاط عند 
املقام كمقام  هبذا  يعرتف  ًل  املقامات  أهل  وبعض  واجلهاد.  واحلركة  واألدعية  األنبياء،  ومعجزات 

املقامات الستة السابقة.   وقد اشتهرت أنظمة ومقامات أخرى موسيقية مستقل، ويدجمه ِف أحد 
حىت  وتوسعت  انتشرت  احلاضر  الوقت  وِف  هبا،  والقراءة  تعل مها  على  بعضهم  درج  هذه  غري 

 .أصبحت ُتْدرس وُتَدر س ِف معاهد موسيقية متخصصة، وتعطى عليها الشهادات والدورات
 وقد مر معنا ذكر ذلك ِف طيات البحث. 

ََ الفنَبكّلمَأهلَالفنَأنفسهم،َوحيَنتأملَماهيةَماَجاءَفيهَهذهَإشارةَمدخليةَحولَهذا
 تتجلىَلناَاحلقائقَالتاليةَ:

: املالحظ أن أصل هذه املقامات ونشأهتا وارٌد من أهل الغناء والفن؛ ألنه عندهم أداء ُيضبط   أوًلا
آبًلت اللهو والطرب؛ فهو إذن خارج من رحم الغناء   ابطابع موسيقي ميتاز به صوت معّي مرتبطً 

 وأهل الغناء وًل عالقة له أصاًل ِبلقرآن وأهل القرآن. 
، ويقال: إن القراءة ِبألحلان حدثت وانتشرت ِف أواخر العصر األموي، اأنه فن نشأ متأخرً   اثنياا:

مث   املسلمّي،  بعض  عند  أبحلانه  وتشايع  الفارسي  الغناء  دخل  القرآن حيث  إىل  أبحلانه  تسامى 
  (71. ) الكرمي، فكان ذلك أول ظهوره

فأما أصحاب األحلان فإمنا حدثوا ِف ََ:ََ-رمحهَللَاََ-ََه (520)ت:  ََالطرطوشَي وقالَأبوَبكَر
َ.(72. )القرن الرابع منهم حممد بن سعيد صاحب األحلان

أهنا   اثلثاا: عليها  فاملالحظ  العربية؛  اللغة  وعلى  العرب  على  دخيلة  أصلها  ِف  املقامات  هذه  أن 
 . "احلجازي"مقامات أعجمية إًل األخري منها الذي هو املقام 

 أن هذه املقامات هي مجٌع ألحلان الناس ِف غنائهم، فهي علم ًلحق بعد القرآن والقراءة به.  رابعاا:

 

املعجزة الكربى القرآن، نزوله، كتابته، مجعه، إعجازه، وصوله، علومه، تفسريه، حكم الغناء به، حملمد أبو   :نظريُ   -71
 . ه 1418 دار الفكر العريب، :، ط(442-441) زهرة،
 (. 85) ص :احلوادث والبدع - 72
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مات ِف أصلها قراءة ِبألحلان اخرتعها أهل الغناء واملوسيقى والفن، وأهنا ِف إذا تبّيَّ كون هذه املقا
متأخرً  نشأت  للقرآن  هبا  القراءة  وأن  املصدر،  فارسية  فهي  العربية  اللغة  على  دخيلة  فلم   ا األصل 

 ؛ -رضوان هللا عليهم -تكن معروفة عند الصحابة  
 وتعليمهاَمنَخّللَاألدلةَالتاليةَ:فعلىَهذاَالتصورَأييتَاحلكمَالشرعيَيفَاإلقراءَهباَََ

 -عوف بن مالك األشجعيِف حديث  قد ورد  و أن الشريعة جاءت بتحرمي القراءة ِبألحلان   أوًلا:
عنه  منها:    -رضي هللا  وذكر  أمته خصاًًل،  على  وسلم ختو ف  عليه  الرسول صلى هللا  نشء "أن 

 (73. )"ايتخذون القرآن مزامري يقدمونه يغنيهم وإن كان أقلَّ منهم فقهً 
كل شيء حمدث فإنه   عنَاألحلانَفقال:ََ-رمحهَللاََََ-ََ-(ه 241ت:  )وقدَسئلَاإلمامَأمحدََ

القرآن ِبألحلان فقال:    ا. وسئل أيضً (74. )ًل يعجبين إًل أن يكون صوت الرجل ًل يتكلفه عن 
 (. 75) بدعة ًل ُتسمع

، فذكرا أن قراءة القرآن بقصد التلحّي  "مالك والشافعي " وقد نصَّ على ذلك غريه من األئمة، ك
 . (76)جتوزالذي يشبه تلحّي الغناء مكروهة مبتدعة ًل 

َم اِلكٌَ   :-ر مِح ُهَاّلل َُ-ََ(ه 179ت: )َق ال 
ويضحك    الغناء،  يشبه  ألنه  غريِِه؛  ِف  وًل  رمضاَن  ِف  أحبُّها  وًل  ِبألحلان،  القراءة  تُعجبين  وًل 

  (77. )ِبلقرآن، فيقال: فالن أقرأ من فالن
  :-ر مِح ُهَاّلل ََُ-َو ق الَ 

 .ِف اْلِقَياِم ِف اْلَمْسِجدِ  يقرؤوهناَيْكَرُه َهِذِه اأْلَحْلَاُن الَّيِت 
  

 

اإلمام أمحد ِف مسنده، حديث رقم  -73 التويري(15462):أخرجه  الشيخ محود  قال   ،( وقع مصداق هذه  :  وقد 
الساعة  (األحاديث الفنت واملالحم وأشراط  واحلديث صححه   .(2/121)  :كما ِف كتابه إحتاف اجلماعة مبا جاء ِف 

 (.  216األلباين ِف صحيح اجلامع: )
  
 

 (. 427/ 12ية: ) جمموع الفتاوى ًلبن تيم - 74
 (. 1/57طبقات احلنابلة: ) - 75
 (. 4/355جامع املسائل: ) - 76
 .(83 :)ص احلوادث والبدع -77
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ََ َالش اِفِعيُّ َ:-ر مِح ُهَاّلل َُ-َ(ه 204ت: )و ق ال 
ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم:   . قَاَل: يَ ْقَرأُُه َحْدرًا َوحَتْزِيًنا   (78" ) لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يَ تَ َغنَّ ِِبْلُقْرآنِ "ِف قَ ْولِِه َصلَّى اَّللَّ

(79 ) 
َ:-رمحهماَللاَ-(ه 390ت: )قالَعبدَللاَبنَأمحدَبنَحنبل

 (80)  .مسعُت أيب وقد ُسئل عن القراءة ِبألحلان؟ فقال: حمدثٌ 
أب ابألحلان،َ القرآنَ قراءةَ يفَ رجبَ ابنَ وإيقاعاته،وقالَ وأوزانهَ الغناءَ طريقةَََصواتَ علىَ

، منهم اومل يثبت فيه نزاعً   اأنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إمجاعً   الوسيقى:أصحابََ
 (82وقد مر معنا هذا عند الكالم على حكاية اإلمجاع.)  .(81) أبو عبيد وغريه من األئمة

من تكلف القراءة على أحلان الغناء،   -يعين الس  لف    -وأما ما أحدث بعدهم   وقالَابنَاجلوزي:
 . (83) فهذا يُنهى عنه عند مجهور العلماء؛ ألنه بدعة

متأخرً  :ااثنيَا نشأت  املقامات  هبذه  القراءة  القرآن    اأن  أهل  هم  الذين  الصاحل  سلفنا  يعرفها  ومل 
 واإلقراء والذين نزل عليهم القرآن،  

وليس فيها    -صلى هللا عليه وسلم   -إىل رسول هللا  فجيالً ََيخ جيالً وهي قراءة متواترة عن كافة املشا
لسبقوان إليها، فأين هم مع عنايتهم بكتاب هللا من هذا ا  ، ولو كانت خريً (84)تلحّي وًل تطريب

 ؟!االتلحّي املقنن إن كان مشروعً 
املوزونة واملستمدة من علم املوسيقى؛ ملا أن كالم هللا ينزَّه عن هذه األوزان املخرتعة واألحلان   :ااثلثَا

من أن تكون حماًل للتمرُّس   لكلمات هللا من اجلاللة والعظمة، والتقديس والتعظيم، فتصان وجوِبً 
اآلايت مراٍت ومراٍت حىت تضبط على    لتطبيق أوزان املوسيقى بتكرارعلى هذه اإليقاعات وحمالً 

 م أو التايل املقام اآلخر.. وهكذا. وزن أحد املقامات مث يطبِ ق عليها املتعل ِ 

 

 (. 7527: )حيح البخاريص  78-
 (.1/237) :قيام الليل للمروزي -79
   .(85 :)ص احلوادث والبدع -80
 (. 58)ص:  :نزهة األمساع ِف مسألة السماع  -81

 إمجاع السلف على حترمي قراءة القرآن ِبألحلان املوسيقيةبع: اِف: املطلب الر 82-
 (. 305 -304/ 3: )كشف املشكل من حديث الصحيحّي، ًلبن اجلوزي  -83
     ( .304/ 3: )جامع املسائل -84
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التدبر الذي هو   :ارابعَا أن تتبُّع هذه املقامات وتعل مها واًلنشغال هبا صارف موغل من صوارف 
 .مثرة إنزال القرآن

املعىن   التأكيد على هذا  ، ابن رجبوقد مر معنا كالم احلافظ    سيأيت معناكما  وقد أكثر األئمة 
   .شيخ اإلسالم ابن تيميةكالم وكذلك   ألمهيته،وسيأيت أيًضا ذكره 

أن الواقع دلَّ على أن التأثري يقع ممن ًل علم له هبذه األحلان، فكم من قارئ يتأثر ويؤثر  :اخامسَا
شيئً  يعلم  ًل  وهو  الناس  األحلان    ا ِف  مقامات  بسبب شرعي،   -من  إًل  التأثري ًل يوز  أن  كما 

 .(85) عو من املمنوع ِف الشر واختاذ أسباب حمدثة لقصد التأثري ه
وعليه؛ يتبّيَّ أن تعل م املقامات وتعليمها والتكل ف ِف مراعاة أوزاهنا؛ أمر ُيالف ما جاء به الشرع 
من حترمي القراءة ِبألحلان، خاصة حلون أهل الفسق والغناء، ومن أمره بقراءة القرآن من غري تكلف 

ِبأل أمره  ومن  متكل فة،  غري  لينة  هي نة  املقامات  قراءة  هذه  يعرفوا  مل  الذين  الصحابة  عن  خذ 
ومن   ومعرفتها،  املقامات  هذه  انتشار  قبل  عديدة  أزمنة  وعل موهم  الناس  أقرؤا  الذين  وتالميذهم 

أَْم َعَلى ) حتذيره لرتك التدبر واًلنشغال عنه أبمور أخرى كما ِف قوله تعاىل: اْلُقْرآَن  يَ َتَدب َُّروَن  أََفال 
أَقْ َفاهلَُ  ذكره  (  24حممد:  ) (ا قُ ُلوٍب  سبق  مما  وغريها  األمور  هذه  وعدم ؛ كل  ذلك  ترك  تؤي د 
 اًلنشغال به. 

(86 ) 

ََ"القاماتَالوسيقيةَ"تنزيهَالقرآنَعنََََ:َالتنبيهَالثان:َوجوَبالثاَنالطلبََ
َََألنَتّلوتهَعبادَة

قراءة   أنًلبد من التنبيه إىل  ُعِلم من دين هللا تعاىل ِبلضرورة أن العبادات توقيفية، كان  قد  ملَّا  إنه  
القرب اليت يُتقرب هبا إىل هللا وأعز  أجل  أعظم و وطاعة وقرىب من    ،من أعظم العبادات  القرآن عبادة

 شك أن كل عبادة ًل، و   -كذلك  -هبا توقيفية  ة القرآنأن طريقة تلقيها وتالو   ، فالبد أن يُ ْعَلمتعاىل
َفَمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا ربنا: )....قال  كما  ؛  واًلتباع  اإلخالصمبناها على  

 (110( )الكهف: َوًَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًدا
 لعمل أًل ومها اإلخالص واًلتباع. وِف اآلية تصريح بشرطي قبول ا

 

رقميُ   -  85 فتوى  ال متعلقة    ( 169799:)نظر  العملية  البدع  الكرمي  ِف موقع اإلسالم سؤال وجواب، ورسالة  ِبلقرآن 
 .(.346: )ودراسة للعبد الكرمي امجعً 

  (. بتصرف.313، جملة البيان، العدد: )مقامات ِف املقامات قراءة توصيفية ُحْكميَّة ِف املقامات القرآنية86-

https://www.albayan.co.uk/Default.aspx
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َالفَُ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت  )ِف تَ ْفِسرِي قَ ْوِلِه تَ َعاىَل:      -رمحه هللا  -  (ه 197ت:  )ََض ْيُلَْبُنَِعي اضَ ق ال 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ     (2امللك: ) (َواحْلََياَة لِيَ ب ْ

، َما َأْخَلُصُه ُوَأْصَوبُُه؟اَي "، قَاُلوا: "ُهَو َأْخَلُصُه َوَأْصَوبُهُ " ًصا نَّ الَعَمَل ِإذاَ َكاَن َخالِ إِ "، فَ َقاَل: "َأَِب َعليٍ 
َيُكوَن   َحىتَّ  يُ ْقَبْل  ملَْ  َخاِلًصا  َوملََْ َيُكْن  َصَواًِب  َوِإَذا َكاَن  يُ ْقَبْل،  ملَْ  َصَواًِب  َيُكْن  َصَواًِب. َوملَْ  َخاِلًصا 

قَ ْوَلُه تَ َعاىَل:  "لصَّواُب َأْن َيُكوَن َعَلى السُّنَّةِ ْن َيُكوَن هلِل، َوااخلَاِلُص أَ  َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء )، مُثَّ قَ َرأَ 
 (87(. ) 110الكهف: )َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوًَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًدا( 

َشرطاَقبولَالعمل:
َأماَالشرطَاألول:َفهوَاإلخّلَص

العمل  فإن   لذا،  والدار اآلخرةالعبد جبميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة وجه هللا تعاىل  إرادة  وهو  
وحده ًل شريك    منه التقرب إىل هللا  املراد، ومل يكن  ئهموثنا  يهموحمبة مدحي  املخلوقّي  إذا كان ملراءاة 

يَن ُحنَ َفاَء َوَما أُِمُروا ِإًلَّ  ) كما قال ربنا:ِبطاًل غري مقبول  ، كان عماًل  له  لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصَّي َلُه الدِ 
 (. 5البينة:  ) ( َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمةِ 

ُهَريْ َرةَ عَ و  َأيب  عنه- ْن  َرُسوُل هللاِ -رضي هللا  قَاَل  قَاَل:  عليه وسلم- ،  تَ َباَرَك قَاَل هللاُ  -  صلى هللا 
ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه َمِعي غَ  ، وِف رْيِي، تَ رَْكُتُه َوِشرَْكُه "َوتَ َعاىَل: "َأاَن َأْغىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِ 

ْرِك، َفَمْن َعَمَل َعَماًل فََأْشَرَك ِفيِه َغرْيِي فَأَ  يٌء، اَن ِمْنُه بَرِ رواية ابن خزمية:" َأاَن َأْغىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِ 
 (88". )، َوِف رواية: "فََأاَن ِمْنُه بَرِيٌء، َوْليَ ْلَتِمْس ثَ َوابَُه ِمْنهُ َوُهَو لِلَِّذي َأْشَرَك"

َاًلتباع:َفهوَالثانأماَالشرطََ
-واملقصود ِبًلتباع هنا موافقة شرع هللا الذي شرعه هللا لعباده ِف كتابه وشرعه على لسان رسوله  

  ن يكونوذلك أب :  عمله  ِف  -صلى هللا عليه وسلم-لنيبل  امتابعً يكون  أي    -يه وسلمصلى هللا عل 
كل    رتكيو فال يعبد هللا إًل مبا شرع،      -صلى هللا عليه وسلم-الرسول    وفق ما جاء به  هذا العمل

 . تعاىل وابتغاء مرضاتهعنه تقرًِب هلل    تجاىفينزجر ويهجره و يما سوى ذلك و 
َمْن َأْحَدَث ِف "  -صلى هللا عليه وسلم- ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -رضي هللا عنها- َعاِئَشةَ َعْن  ف

 -قالت، َأنَّ َرُسوَل هللاِ - رضي هللا عنها  -وِف رواية عنها  (89)."  أَْمراَِن َهَذا َما لَْيَس ِفيِه، فَ ُهَو َردٌّ 
 ( 90". )َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه أَْمُراَن فَ ُهَو َردٌّ قَاَل: "َمْن -  صلى هللا عليه وسلم

 

 (. 93/ 2ًلبن القي م: )، مدارج الس الكّي - 87
  (.2289/ 4صحيح مسلم ) -88

 (. 1718) 17( رقم 1343/ 3، صحيح مسلم )2697( رقم 184/ 3صحيح البخاري ) 89-
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َ:َ-رمحهَللا-َه (695)ت: قالَابنَرجبَ
هذا احلديث أصل عظيم من أصول اإلسالم وهو كامليزان لألعمال ِف ظاهرها، كما أن حديث " 

جه هللا تعاىل، إمنا األعمال ِبلنيات " ميزان لألعمال ِف ِبطنها، فكما أن كل عمل ًل يُراد به و 
فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل ًل يكون عليه أمر هللا ورسوله فهو مردود على عامله، 

 (91) ". وكل من أحدث ِف الدين ما مل َيذن به هللا ورسوله، فليس من الدين ِف شيء
- ذلك  سنة، فكل عمل على خالفالكتاب و الالعمل على وفق ما دل عليه    فالبد أن يكون

يقبله،     ًل  هللا  و فإن  أراد  حىت  هللا،    التقرب  العبدبه  لو  تعاىل:  كما  إىل  يَ ْوَمِئٍذ  )قال  ُوُجوٌه 
 .(4 - 2الغاشية: ) ( َتْصَلى اَنرًا َحاِمَيةً   َعاِمَلٌة اَنِصَبةٌ   َخاِشَعةٌ 

ا من  مقبول كائنً على صاحبه غري    مردودالذي ًل يتوفر فيه شرطا قبول العمل مجيًعا فهو  فالعمل  
  (.23( )الفرقان: َوَقِدْمَنا ِإىَلَٰ َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّنثُورًا) قال عز  وجل :كان كما 

ُقْل َهْل نُ نَ بِ ُئُكْم )  قال تعاىل:كما  ،  هلم رهبم وخالقهمشرع  ما   على خالف  عملوا أعماًًل ذلك ألهنم  
أُولَِئَك  ِِبأْلَْخَسرِيَن   ًعا  ُصن ْ حُيِْسُنوَن  ُْم  َأهنَّ حَيَْسُبوَن  َوُهْم  نْ َيا  الدُّ احْلََياِة  ِف  َسْعيُ ُهْم  َضلَّ  الَِّذيَن  َأْعَماًًل 

زَاُؤُهْم َجَهنَُّم َذِلَك جَ الَِّذيَن َكَفُروا آِباَيِت َرهبِ ِْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفاَل نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوْزاًن   
 (. 106 – 103الكهف: ) (مبَا َكَفُروا َواختََُّذوا آاَييت َوُرُسِلي ُهُزًوا

َ:َ-رمحهَللا-قالَابنَالقيمَ
 (92. ) مل تقبل األعمال اا لقبول األعمال فإذا فقدإن هللا جعل اإلخالص واملتابعة سببً 

 .صحة ِف قبول مجيع األعمال كما ًل ُيفى طشر  ألنه معي شرطي قبول العمل اإلسالم ومل نذكر 
ما يلزم من سائر العبادات من إخالص يلزم فيه    حمض  تالوة القرآن أمر تعبدي  وبعد أن علمنا أن  

التساؤل هنا، أي إخالص ف  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا    ي العمل فيه هلل ومتابعة هد يأيت 
صلى -مث أي هدي يُ َتبع فيه هدى رسول هللا  ،  ينوى التقرب به إىل هللاحبيث  يقع ِف هذا العمل  

وسلم عليه  العبدكذلك  -فيه  -هللا  يراه  واتباع  إخالص  فأي  اجلملة  وِف  "   تالوةِف    ،  ب   القرآن 

 

  (. 1718)18( رقم 1343/ 3صحيح مسلم ) 90-
ًلبن رجب)  -91 واحلكم  العلوم  الكلم    .( 176/  1جامع  جوامع  من  واحلكم ِف شرح مخسّي حديثا  العلوم  جامع 

ب الرمحن  عبد  الدين  زين  )املتوىف: املؤلف:  احلنبلي  الدمشقي،  مث  البغدادي،  الَسالمي،  احلسن،  بن  بن رجب  أمحد  ن 
 -ه   1422بريوت الطبعة: السابعة،    -إبراهيم ِبجس الناشر: مؤسسة الرسالة    -ه ( احملقق: شعيب األرانؤوط  795

 (. )ِف جملد واحد 2م عدد األجزاء: 2001
 (. 135/ 1الروح ) -92
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، وأي قرىب يراها هذا املخلوق ِف هذا العمل تسره أن يلقاها غًدا ِف صحائف املقامات املوسيقية"
 أعماله. 

تنزيه القرآن عن العبث أبي صورة وحتت أي مسمى، وًل سيما مبا   لذا فإنه يب ويتحتم ويلزم  
املوسيقية"، إجالًًل وتوقريًا وتعظيًما لكالم هللا جل ِف عاله. املقامات  ب "  أَسرَّ على   يسمى  ومن 

وليضع نصب عينيه قول جبار السموات   ذلك بعد ذلك، فليعد للسؤال جواًِب وللجواب صواًِب،
ُم مَّْسُئوُلونَ )واألرض:   (24( )الصافات: َوِقُفوُهْم ِإهنَّ

ََ َالطلبَالثالث:َالتنبيهَالثالث:َتعلمَ"القاماتَالوسيقية"َصارفَعنَتدبرَالقرآن
ب َُّروا آاَيتِِه َولِيَ َتذَكَّ  َر أُوُلو  لقد أنزل هللا القرآن لِيُتدبر كما قال سبحانه: )ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك ل َِيدَّ

(، أي: ليتدبَّروا ُحَجج هللا اليت فيه, وما شرع فيه من شرائعه, فيتعظوا ويعملوا  29اأْلَْلَباِب( )ص:  
 ألجله.  علم أن تلك املقامات صارف عن التدبر الذي أنزل القرآن أن ت(، وًل شك ِف 93به )

َ:َ-رمحهَللا-َشيخَاإلسّلمَابنَتيميَةويفَذلكَيقولَ
إىل وزن اللفظ   اوألن ذلك فيه تشبيه القرآن ِبلغناء، وألن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفً 

امللحَّن كما  الصوت  ألجل  إليه  يصغون  املستمعون  يبقى  وأن  يعقله،  وًل  يتدبره  ًل  الغناء  مبيزان 
 (94. ) يصغى إىل الغناء ًل ألجل استماع القرآن وفهمه وتدبره واًلنتفاع به

ََ:َ-رمحهَللاَ-َه (695)ت: َابنَرجبَيقولَو
املطربة هُتيِ ج الطباع وتلهي عن تدبر ما حيصل له اًلستماع حىت وِف احلقيقة هذه األحلان املبتدعة  

يصري اًللتذاذ مبجرد مساع النغمات املوزونة واألصوات املطربة، وذلك مينع املقصود من تدب ر معاين 
 (95. )القرآن

َ َ:َ-رمحهَللاَ-ََه (408)ت: األهوازيقالَابنَالصلتَ
 :للمقرئ أن يقرأ خبمسة أضربًل يوز   مسعت مجاعة من شيوخي يقولون 

إذ ليس هلا أثر وًل نقل عن أحد من السلف،  والتحزين؛ ، والتلحّي ب،والتطري   د،والرتعي ِبلرتقي،
 (96) .بل ورد إلينا أن بعض السلف كان يكره القراءة هبا

 

   (.20/ 79تفسري الطربي ) -93
 (. 305/ 3جامع املسائل ) 94-

   .(85:ص)نزهة األمساع ِف مسألة السماع:  95-
 . ( 155/ 1اإلقناع ِف القراءات السبع ) -96
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َ َ:َ-رمحهَللاَ-ََه (520)ت: َالطرطوشي وقالَأبوَبكر
املطربة واملشبهة لألغاين؛ ألن ذلك يُثمر صدَّ اخلشوع ونقيض اخلوف وهذا مينع أن يُقرأ ِبألحلان  

 (. 97. )والوجل

ََ َأكربَالفواجَعتكرارََمنََالطلبَالرابع:َالتنبيهَالرابع:ََالتحذير
ومن أكرب الفواجع الكربى اليت قد مسعنا عنها قدميًا إقدام أحد املطرِبت الشهريات على تسجيل 

الباب على مصراعيه بعض آايت القرآن الكرمي   النامجة عن فتح هذا  بصوهتا، ومن تلك الفواجع 
من  رمسًيا  بصوته  القرآن  بتسجيل  التصريح  طلب  على  املعاصرين  الطرب  أهل  بعض  إقدام  أيًضا 

 األزهر، وقد رُِفَض طلبه بشدة.
الدمشقيالابن   ألفوقد   القرآن   ( كتاًِب ِفه   929  :ت ) كيال  قراءة   مساه ِبألحلانالنهي عن 

 .(98". )األجنم الزواهر ِف حترمي القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر "
األدلة الدامغات    واضحِ بواليت قيدها كاتُبها  ،  ولعل ِف هذه الكلمات املوجزات من العرب والعظات

ف عن تلك  ، راجًيا أن تكون دافًعا لقبوهلا والكاملسكتات، و َضمَّنها الرباهَّي اجلليَّات الساطعات
واخللف السلف  من  اإلسالم  أئمة  بكالم  قُرَِنت  وأهنا  وًلسيما  األانم   الرتَّهات،  ِف  هم  الذين 

ووجوب العدول عنها إىل الطريقة اليت العلماء على عدم جوازها،    إمجاعَ د ساق كاتُِبه  ، وقسادات
 َ(99َ)َواحلمدَهللَربَالعالي.    نزل هبا القرآن من عند رب الربايت.

  

 

   (.87:ص)احلوادث والبدع:  -97
منع القراءة املطلب الثالث:  :ابن الكيال ِف  وقد سبق التنويه إىل كتاب  (.  131/  1الذيل على كشف الظنون )   98-

 ِبألحلان هو املوقف العدل عند أهل اإلسالم 
)  يُنظر:99-  : طَْنطَاِويِ  ْبُن  َعَرفُة  َعِة"، َكتَ َبُه:  السَّب ْ َواأَلْحُرِف  الُعْثَماين ِ  اجَلْمِع  َبِّيَ  بتصرف 615-2/599"الشُّْفَعُة   .)
 يسري.



 

 43 

ََََخامتَة ََأهمَالنتائجَاليتَتوصَلالبحث،َوبيان تَهلاَتلكَالدراسة
َالختصرةَ.

َالبحثَخامتةَ-أ
على ما امنت به   املنان ذا الفضل واإلحسان واإلنعام  رميه الكَ تام هذا البحث حيمد الباحث ربَ خِف  
راجًيا أن يكون قد محته ومغفرته من إمتام حبثه  على عبده الضعيف الفقري إىل عفوه ور -سبحانه    -

اليت من أجلها تناول موضوع حبثه من جتلية موضوع   ةقدم من خالله اهلدف املنشود والغاية احلميد
من فواتح اخلري على  الباحثّي لفتح ِبب  " املقامات املوسيقية" وما إليه، وأن تكون تلك املادة  

رصّي   علمي  اتبع  ذات  أتصيلية  علمية  مبنهجية  القضية  تلك  والرباهّي  معاجلة  ِبحلجج  مقرواًن 
الدراسات وافية  الربية، راجًيا أن تكون تلك  املنبثقة من شرع رب  العقلية  النقلية واحلجج  واألدلة 

فاحتة خري   املنشود وأن تكون  ليؤوبوا إىل رهبم ويرتمنوا   -  كذلك  -ِبلغرض  املسلمّي  على قلوب 
صلى هللا   -األمّي على قلب سيد املرسلّيالعظيم على وفق ما نزله به الروح  رهبم  وا بكالمه  غنويت

 متجنبّي اإلحداث ِف الدين.    -عليه وسلم
َ:تَهلاَتلكَالدراسةَالختصرةأهمَالنتائجَاليتَتوصلبيانَََ-ب

 هامة للغاية ومن أبينها ما يلي:  إىل نتائج  ِبرزة ولقد توصلت تلك الرسالة املتواضعة واملختصرة 
الصوتية"    -1 املقامات   " إىل:  املوسيقية  املقامات  اسم  تغري  حقائقها لقلب  إن  عن    لمسميات 

عليه   -ِف إغواء أيب البشر  -إبليس -"سنة إبليسية" ابتدعها وابتدرهاهي  لتستساغ ويسهل تناوهلا، و 
 -السالم

لتحاكم للغة لقد عاجلت تلك الدراسة األلفاَظ الواردة ِف معىن التغين ِبلقرآن وبينت وجوب ا  -2
املسميات،   التنازع ِف  عند  استحسانالقرآن  لذريعة  املق  سًدا  تلك  وفق  القرآن  امات حتت تالوة 

ِبلقرآن  رستا التغين  شأن  ِف  الواردة  ِبأللفاظ  و   ،اًلحتجاج  ِبلقرآن  التغين   تالوته   حتسّي ألن 
   .قد رغب الشرع فيه مستحبمشروع و أمر احلسن ِبلصوت 

، ااستحالهل املرتتبة على  عقوبة  وال  هاحكم  راسة قضية "املعازف" فبينتعاجلت تلك الدولقد    -3
 . ها ومغبتها وسوء عاقبتهاحتذير العلماء من خطر و  ، مبوقف السلف منها وختمت الكالم عنها

" املقامات املوسيقية"  مسألةاخلالِف ِف    ولقد توصلت تلك الدراسة للقول الفصل ِف َحْسمُ   -4
القراءة    وأن العدل عند أهل اإلسالمهبا  منع  بنقل وحكاية ك  ذل على  ، ولقد أكدت  هو املوقف 

 أهل العلم املعاصرين على حترمي قراءة القرآن ِبألحلان املوسيقية  اتفاق
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أبرز    -5 من  الدراسة  وكان  تلك  القرآن  إىل  التوصل  نتائج  قراءة  املو ب أن  أمر "املقامات  سيقية" 
الصحابة  حمدث عمل  عليه  عنهم  -ليس  هللا  التنزيل  -رضي  عاينوا  عبادة و ،  الذين  تالوته  ألن 

 ل تتناىف معها تالوة القرآن بتلك املقامات  بو والعبادة مبناها على التوقيف وهلا شروط ق
القرآن الذي يُعد من      تدبر  عن  أن تعلم تلك املقامات وتالوة القرآن وفق قواعدها صارف  -6

 إنزاله أعظم غاايت
انتقال طريقة   -7 الدراسة إىل أن تقدمي مثل هذه األحباث ونشرها وبثها قد ُيفف من  توصلت 

األجيال   عرب  ِبملقامات  من    حىت التالوة  أهنا  على  له  السابق  اجليل  عن  جيل  يتلقها كل   ًل 
 .املسلمات وكأهنا وحٌي يوحى

 
 أمّلَه

 العبد الضعيف الفقري إىل عفو ربه ومغفرته
  ْبُن طَْنطَاِوي ِ َعَرفةُ 

ه 1/1442/ 3الرايض ِف:  
    واتساب:  arafatantawy@hotmail.com الربيد: 

00966503722153 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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َجمموعَالفهارَس

َفهرسَالراجعَ:ََ-َأ
املعروف ِببن    -1 الدين  تقي  أبو عمرو،  الرمحن،  عبد  بن  عثمان  املؤلف:  واملستفيت  املفيت  أدب 

 -عبد هللا عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  ه ( احملقق: د. موفق  643الصالح )املتوىف:  
 . 1م عدد األجزاء: 2002-ه 1423 -املدينة املنورة الطبعة: الثانية  

اًلستقامة املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن   -2
ه ( احملقق: د. حممد رشاد 728)املتوىف:  أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي  

سعود   بن  حممد  اإلمام  جامعة  الناشر:  األوىل،    -سامل  الطبعة:  املنورة   عدد ه ،  1403املدينة 
 . 2األجزاء: 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين   -3
د حامد الفقي الناشر: مكتبة املعارف، الرايض، اململكة ه ( احملقق: حمم751ابن قيم اجلوزية )ت  

 . 2العربية السعودية عدد األجزاء: 
تلبيس إبليس املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف:   -4

بري 597 والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  األوىل،  و ه (  الطبعة  الطبعة:  لبنان  ه / 1421ت، 
 . 1م عدد األجزاء: 2001

: حممد األمّي بن حممد املختار بن عبد  ِف إيضاح القرآن ِبلقرآن املؤلف  أضواء البيانتفسري    -5
 -ه ( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  1393  :  القادر اجلكين الشنقيطي )املتوىف

  . م  1995 -ه   1415لبنان عام النشر: 
تفسري القرآن العظيم املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي تفسري ابن كثري:    -6

)املتوىف:   الدمشقي  للنشر 774البصري مث  دار طيبة  الناشر:  بن حممد سالمة  احملقق: سامي  ه ( 
  . 8عدد األجزاء:  ،م1999 -ه  2،1420،طوالتوزيع 

 
ِف تفسري كالم املنان املؤلف: عبد الرمحن بن انصر    تيسري الكرمي الرمحن سعدي،  ابن  تفسري    -7

)املتوىف:   السعدي  عبد هللا  مؤسسة 1376بن  الناشر:  اللوحيق  معال  بن  الرمحن  عبد  احملقق:  ه ( 
 . 1م عدد األجزاء:  2000-ه  1420 ،1طالرسالة 
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الطربي:    -8 بن كتفسري  يزيد  بن  بن جرير  املؤلف: حممد  القرآن  البيان ِف أتويل  بن  جامع  ثري 
)املتوىف:   الطربي  جعفر  أبو  اآلملي،  مؤسسة حتيق  ه (310غالب  الناشر:  شاكر  حممد  أمحد   :

    .24م عدد األجزاء: 2000 -ه   1420الرسالة الطبعة: األوىل، 
بن    -9 أمحد  بن  عبد هللا  الربكات  أبو  املؤلف:  التأويل(  وحقائق  التنزيل  )مدارك  النسفي  تفسري 

الدين   ه ( حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه 710النسفي )املتوىف:  حممود حافظ 
  -ه     1419وقدم له: حميي الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب، بريوت الطبعة: األوىل،  

 . 3م عدد األجزاء:  1998
القرطيب  -10 فرح ،  تفسري  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  عبدهللا  أبو  القرآن،  ألحكام   اجلامع 

)املتوىف:   القرطيب،  الدين  مشس  اخلزرجي،  وإبراهيم 671األنصاري  الربدوين،  أمحد  حتقيق:  ه (، 
 . م1964 -ه  1384القاهرة، الطبعة: الثانية،   -أطفيش، دار الكتب املصرية 

عبد   -11 الدين  زين  املؤلف:  الكلم  جوامع  من  حديثا  مخسّي  شرح  ِف  واحلكم  العلوم  جامع 
رجب بن  أمحد  بن  )املتوىف:   الرمحن  احلنبلي  الدمشقي،  مث  البغدادي،  الَسالمي،  احلسن،  بن 

األرانؤوط  795 احملقق: شعيب  الرسالة    -ه (  مؤسسة  الناشر:  الطبعة:   -إبراهيم ِبجس  بريوت 
 (. )ِف جملد واحد 2م عدد األجزاء: 2001 -ه  1422السابعة، 

اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم اجملموعة الثالثة املؤلف: شيخ    -جامع املسائل    -12
ه ( حتقيق: حممد عزير مشس إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد الناشر:   728  -  661ابن تيمية )

 .ه  1422مكة الطبعة: األوىل،  -دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع 
الدكتور   :ملؤلف، ابواعثه وخمططاتهاملرتل:    جلمع الصويت األول للقرآن الكرمي، أو، املصحفا  -13

السعيد والنشرلبيب  للطباعة  العريب   الكتاب  دار  الناشر:  النشر:-،  اتريخ  ، 1387القاهرة،  ه  
 . ، )د. ط(م1967

الشهر   عدد(،  1: )ج/جملة األزهر  ،عبد الفتاح القاضي، للشيخ/  حول فكرة تلحّي القرآن  -14
 .ه 1387 ، لعامرماحمل

زاد املعاد ِف هدي خري العباد املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن    -15
مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت   -ه ( الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت  751قيم اجلوزية )املتوىف:  

 . 5م عدد األجزاء: 1994ه  /1415الطبعة: السابعة والعشرون, 

https://www.jamaa.net/books.library/?search=%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1+%E1%C8%ED%C8+%C7%E1%D3%DA%ED%CF&ref=author
https://www.jamaa.net/books.library/?search=%C7%E1%CF%DF%CA%E6%D1+%E1%C8%ED%C8+%C7%E1%D3%DA%ED%CF&ref=author
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البغوي   -16 الفراء  السنة املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسّي بن مسعود بن حممد بن  شرح 
)املتوىف:   شعيب  516الشافعي  حتقيق:  الناشر:    -  ط األرانؤو ه (  الشاويش  زهري  املكتب حممد 

 . 15م عدد األجزاء:  1983 -ه  1403دمشق، بريوت الطبعة: الثانية،   -اإلسالمي 
الفارايب  -17 اجلوهري  محاد  بن  إمساعيل  نصر  أبو  املؤلف:  العربية  وصحاح  اللغة  اتج  الصحاح 

للماليّي  393)املتوىف:   العلم  دار  الناشر:  الغفور عطار  عبد  أمحد  الطبعة:   -ه ( حتقيق:  بريوت 
 . 6م عدد األجزاء:  1987 - ه  1407بعة الرا

الدائمة    -18 اللجنة  واإلفتاء   -فتاوى  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  املؤلف:  األوىل  اجملموعة 
ا الناشر: رائسة إدارة البحوث  جزءً   26مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش عدد األجزاء:  

 . الرايض -اإلدارة العامة للطبع  -العلمية واإلفتاء 
شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  فتح الباري  -19

حممد :  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثهه ،  1379بريوت،    -الناشر: دار املعرفة    ه (،852)ت:  الشافعي
عليه تعليقات  ،  حمب الدين اخلطيب  :قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه،  فؤاد عبد الباقي

 .13:عدد األجزاء،  عبد العزيز بن عبد هللا بن ِبز :العالمة
اهلروي   -20 هللا  عبد  بن  سال م  بن  القاسم  ُعبيد  أبو  املؤلف:  سالم  بن  للقاسم  القرآن  فضائل 

: دار ابن  ه ( حتقيق: مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين الناشر224البغدادي )املتوىف:  
 . م 1995-ه   1415بريوت( الطبعة: األوىل،  -كثري )دمشق  

الزخمشري   -21 القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  أبو  املؤلف:  الفائق ِف غريب احلديث واألثر 
)املتوىف:   هللا  البجاوي  538جار  حممد  علي  احملقق:  دار -ه (  الناشر:  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد 

 . 4الطبعة: الثانية عدد األجزاء: لبنان  -املعرفة 
ألمحد بن عمر بن ابراهيم أيب العباس األنصاري كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ،  -22

( مزيد ه 656ت:  القرطيب  الباسط  عبد  علي  وتعليق  حتقيق  للطباعة  الناشر:    ،(؛  اًلميان  مكتبة 
 م. 2013اتريخ اإلصدار:  والنشر والتوزيع،

كشف املشكل من حديث الصحيحّي املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي   -23
الرايض سنة   -ه ( احملقق: علي حسّي البواب الناشر: دار الوطن  597بن حممد اجلوزي )املتوىف:  

   . 4النشر: عدد األجزاء: 
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لف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي  كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع املؤ   -24
)املتوىف:   العباس  أبو  اإلسالم،  شيخ  الدين  شهاب  األنصاري،  عبد 974السعدي  احملقق:  ه ( 

 . 1عدد األجزاء: -احلميد األزهري
منظور   -25 ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب  لسان 

الرويفعى   صادر  711)املتوىف:    اإلفريقياألنصاري  دار  الناشر:  الثالثة    -ه (  الطبعة:   -بريوت 
 .15ه  عدد األجزاء:  1414

ب  -26 العزيز  املؤلف: عبد  العزيز بن ِبز رمحه هللا  العالمة عبد  ن عبد هللا بن ِبز جمموع فتاوى 
 . اجزءً  30ه ( أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر عدد األجزاء:  1420)املتوىف: 

: تاملؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ) جمموع الفتاوى  -27
لطبا728 فهد  امللك  جممع  الناشر:  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  احملقق:  املصحف ه (  عة 

 . م1995 -ه 1416السعودية،  الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية
مدارج السالكّي بّي منازل إايك نعبد وإايك نستعّي املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن    -28

الناشر: ه ( احملقق: حممد املعتصم ِبهلل البغدادي  751سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  
 .2م عدد األجزاء:  1996 -ه   1416بريوت الطبعة: الثالثة،  -دار الكتاب العريب 

الفقهية  -29 اإلسالمية   املوسوعة  والشئون  األوقاف  الكويت عدد    -الكويتية صادر عن: وزارة 
 . طبع الوزارة ،اجزءً   45األجزاء: 

هللا  -30 عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  قدامة  ًلبن  قدامة املغين  بن  حممد  بن  أمحد  بن   
الناشر: 620اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري ِببن قدامة املقدسي )املتوىف:   ه ( 

 .  م1968 -ه  1388اتريخ النشر:  10مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد األجزاء: 
 –الناشر: دار طيبة  ،  رجب احلنبلياملؤلف: عبد الرمحن بن  ،  نزهة األمساع ِف مسألة السماع -31

 . 1عدد األجزاء: ، حتقيق: وليد عبد الرمحن الفراين، 1986 - 1407الطبعة األوىل، ، الرايض
النهاية ِف غريب احلديث واألثر املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد   -32

الشيباين اجلزري ابن األثري   العلمية  606)املتوىف:  بن حممد ابن عبد الكرمي  الناشر: املكتبة   -ه ( 
حممود حممد الطناحي عدد األجزاء:   -  يم حتقيق: طاهر أمحد الزاو 1979  -ه   1399بريوت،  

5. 
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 فهرسَالوضوعاَت
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 7َ.........................................................................َالفصلَاألوَل
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 11َ............................َالبحثَاألول:َقلبَالسمياتَعنَحقائقهاَ"سنةَإبليسية"
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 15 ................................................... املطلب الثاين: معىن الرتمن ِف اللغة

 15 ................................................ املطلب الثالث: معىن "النغم" ِف اللغة
 16 ................................................. املطلب الرابع معىن "الغناء" ِف اللغة

 17 ........................................... املطلب اخلامس: معىن "التطريب" ِف اللغة
 18 .............................................. بيان مفهوم املوسيقىاملطلب السادس: 

 19َ.............................................َالبحثَالثالث:َحكمَاستحّللَالعازف
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 24َ.......................................................................َاَنالفصلَالث
 24َ.........................................................َالقاماتَالوسيقيةَوماَإليها

 24َ...........................................َمنَالعازفالبحثَاألول:َموقفَالسلفَ
 24 .................................................. املطلب األول: يقظة السلف مبكرًا

 25 ................. املطلب الثاين: َحْسُم اخلالِف ِف مسألة ما يسمى ب "املقامات املوسيقية"
 27 ................ املطلب الثالث: منع القراءة ِبألحلان هو املوقف العدل عند أهل اإلسالم

 29 ................... املطلب الربع: إمجاع السلف على حترمي قراءة القرآن ِبألحلان املوسيقية 
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