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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
لنا أحد الد�اترة أنه ال �شترط حفظ اآل�ات واألحادیث للمجتهد بل قال إن آ�ات هذا �قول ذ�ر 

 األحكام واألحادیث في األحكام تكفي معرفتها دون حفظها للمجتهد.
قوله ال �شترط حفظ اآل�ات واألحادیث إن �ان المراد �ه القرآن �امال فالعلماء في �تب األصول 

�شترطون إال حفظ آ�ات األحكام و�ذلك أحادیث األحكام هذا �النس�ة وفي شروط المجتهد ال 
للمجتهد في الفروع هو الذي یر�زون عل�ه لكن قالوا في أحادیث األحكام أنه �كفي إذا حفظ سنن 
أبي داود �كفي إذا حفظ سنن أبي داود و�عضهم قال البیهقي فإذا حفظ سنن أبي داود أو حفظ 

 لنس�ة..سنن البیهقي بر�ة وأما �ا
 طالب: .............

ألنها أجمع أحادیث األحكام أجمع �تاب في أحادیث األحكام سنن أبي داود �النس�ة للكتب 
األصل�ة وسنن البیهقي عاد هللا المستعان و�ان الحفظ میؤوسا منه إلى وقت قر�ب فغا�ة ما �صل 

ل�مهم وفصل المنازعات بینهم إل�ه طالب العلم والمعلم الذي یتصدر إلقراء الناس وتدر�سهم وتع
وفهم مسائله وتصورها مع حفظ البلوغ اكتفوا بذلك ثم �عد  و�فتائهم إذا وصل إلى حفظ الزاد مثالً 

ذلك �كون ال�اقي مطالعات وقراءات من الطالب وال یتطاولون على الكتب األصل�ة المسندة 
لحفظ �قتصرون ف�ه على هذه حفظا �قرؤونها نعم �قرؤونها و�ستفیدون منها ومن شروحها لكن ا

المتون ومثل ما قلت �ان الحفظ میؤوسا منه وتر�ى الناس على هذا وال أحد �كاد یوجد من 
طالب العلم �حفظ من األصول شیئا إال النادر �حیث یذ�ر في بلد �ذا من �حفظ ال�خاري أو 

الطر�ق و��عث فیهم �حفظ �تاب �ذا من الكتب المسندة اآلن و� الحمد وقد ُوجد من �فتح لهم 
األمل في هذه الدورات الم�ار�ة �عني حفظوا و�ن لم تكن الكتب األصل�ة �أسانیدها ومتونها إنما 
حفظوا متونها من غیر تكرار ومن غیر أسانید فحفظوا المتفق عل�ه متنا من غیر تكرار وأضافوا 

لدارمي سمعنا من یتطاول على إل�ه الزوائد زوائد السنن ثم زوائد المسند وزوائد الموطأ وزوائد ا
زوائد البیهقي والحاكم من �حفظها اآلن هذا فتح ال شك لكن �جب أن ُینت�ه إلى شيء وهو أن 
طالب العلم المبتدئ ال بد أن �حفظ على الجاّدة المعروفة عند أهل العلم ألنه إن حفظ على 

الصح�حین ال توجد إال في الطر�قة بدأ �الصح�حین طالب العلم �أمس الحاجة إلى أحادیث خارج 
أو المحرر أو المنتقى تقرأ هذه الكتب و�سار فیها على  المتون المرت�ة لهذا األمر مثل البلوغ مثالً 

الجادة المعروفة ثم إذا انتهى من حفظ األر�عین والعمدة والبلوغ أو المحرر �قرأ ما شاء و�حفظ ما 
وعلى ترتیب مؤلفیها والتراجم التي ترجم بها  شاء إذا �انت الحافظة تسعفه حفظ الكتب �أسانیدها 

أهل العلم الذي هي أحكام مستن�طة من األحادیث هذا غا�ة إضافة إلى ضمان حفظ القرآن �امال 
ألنه ال �فرط �حفظ القرآن إال محروم ومع األسف أننا �نا في وقتنا القرآن ال نصیب له في 

ة �مكن ما حفظ شيء �كل أسف �قال مثل هذا الدراسة النظام�ة یتخرج الطالب في �ل�ة الشر�ع
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الكالم المعاهد العلم�ة ما فیها شيء التعل�م االبتدائي والمتوسط والثانوي العام ما ف�ه شيء یذ�ر 
�عني قد یوجد أش�اء �سیرة مدارس التحف�ظ نعم تعتني �حفظون القرآن إذا انتهوا من المتوسط إذا 

هذه نعمة من هللا جل وعال ومن أعظم نعم هللا على طالب �ه قد �مل و�راجعونه في الثانوي هذه 
إذا وجد من �أخذ بیده من أول الطر�ق نعمة عظ�مة العلم أن �جد من �أخذ بیده من أول الطر�ق 

من هللا جل وعال �عني �م �نا نتمنى وهذا محال أن أكون في في الجامعة اآلن أو على أبواب 
جع ثالثین سنة ما �مكن هذا لكن أنتم �إمكانكم اآلن فالحفظ التخرج لنبدأ طلب العلم من جدید لنر 

الحفظ وطر�قة المشارقة لحفظ القرآن هي التي تجعل طالب العلم یتراخى في الحفظ ثم �عد ذلك 
�سوف وتمضي عل�ه األ�ام بل السنون واألعوام وهو �سوف ثم إذا وصل إلى وقت تكثر ف�ه 

القرآن فإذا �ه صعب صعب عل�ه طر�قة المغار�ة هي  مشاغله و�تشتت ف�ه ذهنه التفت إلى حفظ 
التي تضمن ض�ط القرآن وحفظه قبل �ل شيء �ما ذ�ر ذلك ابن خلدون في مقدمته �حفظون 
القرآن �امل قبل أن یدخلوا عل�ه شيء من العلوم األخرى المشارقة ال، �حفظون المفصل أو 

قرآن مع �ق�ة العلوم المرت�ة لط�قات شيء من المفصل مع المتون األخرى ثم یترقون في حفظ ال
المتعلمین إلى أن ینتهوا منه و�عضهم �سوف و�قال مثل هذا الكالم المجتهد ما ما �حتاج إلى 
خمسمائة آ�ة من القرآن �حفظ آ�ات األحكام و�نتهي ف�ه ما هو أهم من األحكام في القرآن ما هو 

اداته لكن ف�ه ما هو أهم منها و�ذا حفظ أهم من األحكام األحكام مهمة وتصحح عمل المسلم وع�
على ما قال أهل العلم سنن أبي داود �ّثر خیره على ما قالوا لكن �حفظ البلوغ أو �حفظ المنتقى 

 أسهل له من حفظ سنن أبي داود.
ا أنه �ست�عد أن �كون أحد من السا�قین أو المعاصر�ن �حفظ القصیدة أو الكالم من وقال أ�ًض 

 ا.أو �قرأه و�قول أن ذلك إن ثبت فهو نادر جدً أول مرة �سمعها 
هو نادر صح�ح لكنه موجود هو نادر لكنه موجود إلى وقتنا هذا أما الندرة صح�ح نادر أكثر 
الناس �حتاج إلى معاناة وتكرار و�عض الناس �كرر مئات المرات وال �حفظ هذه مواهب من هللا 

یوطي والمحلي على طرفي نق�ض هذا أوتي جل وعال ومما �مثل �ه الجالالن جالل الدین الس
حفظ وهذا أوتي فهم و�الهما من النوادر هذا في الحفظ وهذا في الفهم السیوطي �قول أنه �حفظ 
مائتي ألف حدیث ولو وجد أكثر لحفظ والمحلي �قول عجز �حفظ له وال �راسة من التنب�ه عجز 

ید وظهر ف�ه بثور إلى أن ترك لكن قالوا إن أخذ علیها أ�ام وأساب�ع وارتفعت حرارته من �ثرة الترد
ا وهذا حصل له خیر وذاك حصل له خیر وهذا له طر�قته إن فهمه یثقب األلماس شدید الفهم جدً 

ومنهجه وذاك له وسیلته في التحصیل نحن نقول الذي ال �ستط�ع أن تسعفه حافظته حافظته 
�هللا قرأت في تفسیر ابن �ثیر یوم ضع�فة �ستعین على طلب العلم �الكتا�ة �عض الناس �قول 

ط�قت الكتاب إال الذهن ما ف�ه شيء �حاول أعصر أبي أجیب ما لقیت شيء نقول له اختصر 
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واالختصار �كون �عد فهم و�حصل �حصل تحصل على خیر عظ�م وغیر ذلك من ابن �ثیر 
 الكتب.

التر�یز فهل أختار أر�د أن أر�ز على شرح معّین للزاد �حیث �كون عمدة لي في  :هذا �قول
 الشرح الممتع أو الروض؟ 

الزاد ال شك أنه على �ل �الهما ف�ه خیر لكن إن جمعت بینهما فال شك أنك تستفید فائدة تامة 
متن متین وف�ه مسائل �ثیرة وال بد من فهم هذه المسائل وتصور هذه المسائل وتصو�ر للمسائل 

یها عن طر�قة التفقه والشرح الممتع شرح سهل الل لها وذ�رنا هذا في مناس�ة تحدثنا فدواالست
وعلى اسمه ممتع و�عین على فهم الكتاب وسهل م�سر ما ف�ه صعو�ة �ستط�ع أن �قرأه الطالب 
بنفسه وأما الروض ف�حتاج إلى معلم وهو الذي یر�ي طالب علم �كون في یوم من األ�ام ممن 

ن أسلو�ه أسلوب أهل العلم المتقدمین التي �عتمد عل�ه في إفتاء الناس والقضاء بینهم وتعل�مهم أل
یر�ى علیها طالب العلم الشرع الممتع نافع وف�ه مسائل وف�ه تنبیهات وف�ه أش�اء من تحر�رات 
الش�خ لكن �ل �فهمه �عني ما �ختص �ه طالب علم لو �قرأه طبیب استفاد لكن خل الطبیب �قرأ 

 في الروض المر�ع ما �ستفید.
 سم.

 الرحمن الرح�م.�سم هللا 
الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه والتا�عین لهم 

 �إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام ابن �ثیر رحمه هللا تعالى: 
وقال أبو داود حدثنا عبد األعلى بن حّماد قال حدثنا عبد الج�ار بن الورد قال سمعت ابن أبي "

 "ال عبید هللا بن أبي ز�د مر بنا أبو ل�ا�ة..مل�كة �قول ق
 ابن أبي ز�د.

 ابن ز�د؟
عبید هللا بن أبي ز�د �ذا عندي في نسخة الش�خ محمد رشید رضا وهو من رجال أبي داود قر�ب 

 فیها؟ یز�د؟ عبید هللا بن أبي ز�د أو یز�د. ما الذيالتقر�ب عندك أوالد الش�خ 
 عك خلهن �لهن معك اجلس خذهن معك. آخر األول.. والثاني خلهن �لهن م

 مر بنا أبو ل�ا�ة..؟ 
مر بنا أبو ل�ا�ة فات�عناه حتى دخل بیته فدخلنا عل�ه فإذا رجل رثُّ البیت رثُّ الهیئة فانتسبنا "
 نتسبنا له فقال تّجار �س�ة تّجار"فا

دخل أحد ض�ف على انتسبنا انتسبنا له �عني ذ�رنا له أسماءنا �أنسابنا وهذه جرت العادة أنه إذا 
صاحب بیت أو نحوه �سألهم من أنتم لماذا؟ من أجل أن ینزلهم منازلهم �ل إنسان له منزلة �ما 
في حدیث جابر وغیره �سألهم وهذه من اآلداب المحمودة ألنهم قد یدخل عل�ك لكن مع األسف 
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رفة تامة وأنه المجاملة والح�اء المذموم یدخل عل�ك وتستحي أن تسأله ألنه �ظن أنك تعرفه مع
إنسان مشهور ومعروف فإذا سألته عن اسمه نفسه عن اسمه قد �كون في نفسه شيء فأنت تدرأ 
مثل هذا األمر وما تسأل وهذا �حصل معنا �ثیر �ثیر من اإلخوان عندنا من سنین ما نسألهم وال 

ب یتعرضون لشيء و�ستمرون ما نعرف أسماءهم وال شك أن هذا خلل هذا خلل الس�ما طال
العلم مع ش�خهم ال بد أن �كونوا معروفین فضال عن أن �كون جاء إلى بیتك ودخل عل�ك 
وان�سطت أنت و��اه وقد تجلس معه ساعة أو ساعتین و�خرج وأنت ما تعرفه ولو عرفته قبل ذلك 
لنزلته منزلته وحصل لنا من هذا شيء �ثیر ُنحرج �ج�ك على أنه شخص مشهور وأنت تقول من 

عندنا صع�ة على النفس أن تقول من أنت لكن هذا هذا األدب تسأله أسهل من أن أنت؟ صع�ة، 
 �طلع وأنت ما عرفته وال نزلته منزلته وال.. �هللا المستعان.

 طالب: .............
 یز�د؟ 

 طالب: .............
 یز�د نعم.

 سم.
 ."فانتسبنا له فقال تجار �س�ة تجار �س�ة"

 مكرر؟ مكرر؟
 .............طالب: 

�قول اكتسبنا فقال تجار �سرة ل�ست موجودة في سنن أبي داود المطبوعة �هللا أعلم ثم رأیت 
الحافظ عزاه ألبي داود ابن الضر�س في فضائل القرآن وأبي عوانة في مستخرجه من طر�ق ابن 

فقال تجار أبي مل�كة عن عبید هللا بن أبي نه�ك قال لقیني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق 
 كس�ة ثم ساق الحدیث واالختالف في صحابي الحدیث واضح ولم.. إلى آخره. 
النسخ ألن  جم�ع ال إله إال هللا �ونه ال یوجد في النسخ المطبوعة ال �عني أنه ال یوجد في

النسخة المطبوعة اعتمدت على روا�ات وقد تكون هذه الز�ادة في روا�ة أخرى لم لم تط�ع وأظن 
ن �ثر ما �ررنا مثل هذا الكالم �عرفون ماذا نقصد �الروا�ات ما هي الروا�ات في نفس اإلخوان م

السنن روا�ات السنن ومعروف أن سنن أبي داود مروي بروا�ات متعددة �غیره من الكتب مروي 
 بروا�ة ابن العبد وابن داسة واللؤلؤي وغیرها من الروا�ات و�وجد في هذه ما ال یوجد في هذه.

تغن یل�س منا من لم «�قول  -صلى هللا عل�ه وسلم-�قول سمعت رسول هللا فسمعته "
 "قال فقلت.. »�القرآن
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یبین ذلك لو رجعنا إلى تهذیب السنن للمنذري مختصر السنن للمنذري وشرحه للخطابي ألن �ل 
معتمد على روا�ة والتهذیب البن الق�م و�لها مطبوعة في صفحة واحدة وهو موجود لو رجعنا إلى 

 الحدیث هناك تبّین لنا ما نر�د.
 طالب: .............

 هو؟ ما هاه 
 طالب: .............

 هو؟ ما 
 طالب: .............

 مختصر السنن للمنذري موجود.
 طالب: .............

 مراجعه أنت؟
 طالب: .............

 �صیر شرح الخطابي وابن الق�م تكلم عل�ه في تهذیب السنن.لكن 
 .........طالب: ....

هو ما یلزم ف�ه فرق بین شرح الخطابي ومختصر المنذري وتهذیب السنن البن الق�م ثالثة �تب 
هي قد یذ�ر المنذري حدیث وال �شرحه الخطابي اعتمادا على أنه ل�س في الروا�ة التي عنده 

الخطابي  عا�ا ل�عض الروا�ات التي لم یذ�رها المنذري وال�والعكس وقد یذ�ر ابن الق�م على است
 الكتب الثالثة الجمع بینها توفیق من هللا جل وعال.

قال فقلت البن أبي مل�كة �ا أ�ا محمد أرأیت إذا لم �كن حسن الصوت قال �حسنه ما استطاع "
تفرد �ه أبو دود فقد ُفهم من هذا أن السلف رضي هللا عنهم إنما فهموا من التغني �القرآن إنما 

وتحز�نه �ما قاله األئمة رحمهم هللا و�دل على ذلك أ�ضا ما رواه أبو هو تحسین الصوت �ه 
داود حیث قال حدثنا عثمان بن أبي شی�ة قال حدثنا جر�ر عن األعمش عن طلحة عن عبد 

 ."الرحمن بن العوف
ل�س المراد �التغني �القرآن إجراؤه على قواعد وسنن الفسقة من المغنین والمجان ال، إنما هو على 

تحسین الصوت وتز�ینه وتحز�نه تسمع �عض القرآن قراءته تصل إلى القلب ألنه �قرأ  طر�قة
�جر�ه على القواعد المعروفة من  الذي�حزن تسمع القراءة من فمه تتأثر بها و�ینما �عض الناس 

التمط�ط والمدود واأللحان ما �أنك تسمع القرآن إضافة إلى �عض التصرفات األخرى 
شيء وتصرفات وأصوات  أوصلها غیر مشروع إما في مأتم و�ال في فرح واالجتماعات التي أ

 وأش�اء �عیدة �ل ال�عد عن أدب القرآن.
 طالب: .............
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 ؟ماذا
 طالب: .............

 �هللا عرف عن الصحا�ة أنهم �ختمون مجالسهم �القرآن ال إن شاء ما ف�ه �أس..
عن األعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول هللا "

وأخرجه النسائي وابن ماجه من حدیث  «ز�نوا القرآن �أصواتكم» -صلى هللا عل�ه وسلم-
شع�ة عن طلحة وهو ابن مصرف �ه وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة وهذا إسناد 

 ."جّید
 سطر، عن طلحة وهو ابن مصّرف؟ف�ه سقط عندنا �مكن 

 إ�ه.
 �عده؟ ما الذي�ه.. 

 ."وأخرجه النسائي من طرق أخرى "
 أخرى..

 ."عن طلحة وهذا إسناد جّید"
 سطر نعم.

وقد وثق النسائي وابن  ح�ان عبد الرحمن بن عوسجة هذا ونقل األزدي عن �حیى بن سعید "
 ."القطان أنه قال سألت عنه �المدینة فلم أرهم �حمدونه

وثقه وثقه النسائي ونقل األْزدي عن �حیى ین سعید القطان أوال �حیى بن سعید معروف بتشدده  
والناقل عنه غیر ثقة أبو الفتح األْزدي غیر مرضي في �المه على الرجال �ما هو معلوم غیر 

 مرضي في �المه ولو مادام غیر ثقة فنقله عن �حیى ف�ه نظر.
 وقال أبو عبیدة..

 الرحمن بن عوسجة �ا أبو عبد هللا..شوف عبد 
 طالب: .............

 الرمز؟ رمزه رمزه. ما طیب 
 طالب: .............

 عین؟
 طالب: .............
 ال�خاري في األدب.

 طالب: .............
إال ما تصیر عین ما تصیر لو عین ما احتجنا ال�خاري في األدب صار عین مخرج لل�خاري في 

الجماعة ال ال، أر�عة �عني ال�خاري في األدب إ�ه هم �كتبون األر�عة قر��ة من الصح�ح تصیر 
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العین لو تشوفه من �الط�عة الهند�ة قلت عین قر��ة منها إال أنها مقطوع راسها األر�عة ما خرج 
 له مسلم وال ال�خاري في صح�حه و�نما خرج له في األدب مع األر�عة أصحاب السنن.

اسم بن سّالم حدثنا �حیى بن سعید عن شع�ة قال نهاني أیوب أن أحدث وقال أبو عبید الق"
 "قال أبو عبید.. »ز�نوا القرآن �أصواتكم«بهذا الحدیث 

أن القرآن �حاجة إلى تز�ین  »ز�نوا«ألن في معناه إشكال ألن ال�ادئ الظاهر المت�ادر من لفظه 
ه عن أن �حدث بهذا الحدیث لهذا كأن ف�ه نقص �كمل بهذا التز�ین ول�س هذا مراد فكان ینها 

 األمر.
صلى -قال أبو عبید و�نما �ره أیوب ف�ما نرى أن یتأول بهذا الحدیث الرخصة من رسول هللا "

في األلحان المبتدعة فلهذا نهاه أن �حدث �ه قلت ثم إن شع�ة رحمه هللا  -هللا عل�ه وسلم
على هللا �ما روي له ولو ُترك �ل حدیث یتأوله م�طل لترك من السنة  روى الحدیث متو�الً 

 ."شيء �ثیر
مرجع في نعم ل�س المرجع في ذلك إلى أفهام الناس ل�س المرجع في ذلك إلى أفهام الناس إنما ال

 ذلك إلى النص �فهم السلف.
الشرع�ة المرادة بل قد تطرقوا إلى تأو�ل آ�ات �ثیرة من القرآن وحملوها على غیر محاملها "

�هللا المستعان وعل�ه التكالن وال حول وال قوة إال �ا� والمراد من تحسین الصوت �القرآن 
 ."تطر��ه وتحز�نه والتخشع �ه �ما رواه الحافظ الكبیر الكبیر �قّي بن مخلد رحمه هللا حیث قال

 �قي �قي ألن عندنا تقي.
سعید األموي قال حدثنا طلحة بن �حیى بن حدثنا أحمد بن إبراه�م قال حدثنا �حیى بن "

 ."طلحة
 ُأموي.. �قي بن مخلد قال حدثنا..  أوَأموي 

 أحمد بن إبراه�م..
 أحمد بن إبراه�م..

 قال حدثنا �حیى بن سعید..
 �حیى بن سعید اُألموي قال حدثنا طلحة، عند�م السند؟

 طالب: .............
 �عات األخرى.ال، الط�عة هذي معروف أنها فیها لكن الط 

 طالب: .............
هو أبي موسى عن أب�ه..؟! إ�ه خرم �بیر  بن إبراه�م عن أبي موسى عن أب�ه، من حدثنا أحمد

هذا اإلسناد �له ساقط.. سطر، لكن اُألموي واَألموي إذا �ان منسوب إلى بني ُأم�ة وهو الغالب 
المشهور َأموي �الضم نس�ة إلى  �قال له ُأموي وابن خیر اإلشبیلي صاحب الفهرست المعروف
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م�ة وهذا الظاهر وهذا الغالب وَأموي نس�ة إلى جبل في األندلس �قال له َأمو �الفتح بني أُ 
األنساب قد تلت�س هناك ُأبِّي وهناك ِإبِّي األُبِّي شارح مسلم من الغرب ومن ُأ�َّة واِإلبِّي من ِإّب 

 �ال�من.
ال حدثنا طلحة بن �حیى بن طلحة عن أبي ُبردة بن أبي هناك حدثنا �حیى بن سعید اُألموي ق"

�ا أ�ا موسى لو «ذات یوم  -صلى هللا عل�ه وسلم-موسى عن أب�ه قال قال لي رسول هللا 
قلت أما �هللا لو علمُت أنك تسمع قراءتي لحبَّرتها لك  »رأیتني وأنا أستمع قراءتك ال�ارحة

وس�أتي  »أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود«د تحبیرا ورواه مسلم من حدیث طلحة �ه وزاد لق
هذا في �ا�ه حیث یذ�ره ال�خاري والغرض أن أ�ا موسى قال لو أعلم أنك تسمعه لحّبرته لك 

 -صلى هللا عل�ه وسلم-تحبیرا فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه وقد �ان أبو موسى �ما قال 
تامة ورقة أهل ال�من الموصوفة فدل قد أعطي صوتا حسنا �ما سأذ�ره إن شاء هللا مع خش�ة 

على أن هذا من األمور الشرع�ة قال أبو عبید وحدثنا عبد هللا بن صالح عن اللیث عن یونس 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال �ان عمر إذا رأى أ�ا موسى قال ذ�رنا ر�نا �ا أ�ا موسى 

 ."ل�مان سل�مان الت�مي ف�قرأ عنده قال أبو عبید حدثنا إسماعیل بن إبراه�م قال حدثنا س
�عض الناس ممن لم یؤت صوتا حسنا ل�س عنده في األصل صوت حسن أو ل�س خطه جمیال 
إذا أراد أن �حسنه وهو في األصل ما عنده صوت حسن ما سمعتوا �عض الناس �حاول تحسین 
ا الصوت أو تحسین الخط ف�كون غیر مقبول أصال ما �طاق سماعه فل�حسنه لنفسه إذا استمع إذ

قرأه لنفسه وتلذذ �ه وجازت له قرایته على ما قالوا �حسنه ألن ما یؤمن الناس و�مطط وهو في 
ما له أصل مع  الذياألصل ما ما وهب هذا الصوت �عض الناس ما �طیق مثل هذا التمط�ط 

أنه من ضمن المأمور�ن بتحسین الصوت وتز�ینه لكن ��ف ألننا سمعنا �عض الناس یتكلف 
شيء وهو من األصل ما ما �تب له هذا الشيء ف�كون ممجوج وحینئذ �قول یز�ن القرآن �صوته 
لنفسه إذا صار ما �طاق �عض الناس �الفعل �عني إذا ذهب �حسن تشوفون �عض الكت�ة خطه 

 له من �ونه یبین أخطاؤه بتحسینه. ثم یروح �حسنه �صیر �ونه �مش�ه أسهل ردي
 طالب: .............

 ال، هین الكمبیوتر ما هي مسألة �مبیوتر الكمبیوتر ما �حل اإلشكال اإلنسان إذا خط لنفسه...
 طالب: .............

 تحسن الصوت؟
 طالب: .............

 الصدى؟ ما 
 طالب: .............

 أعطاك إ�اه �طال�ك �ه. الذي   ٧الطالق:  {َال ُ�َكلُِّف �َُّ َنْفًسا ِإالَّ َما آَتاَها}
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حدثنا سل�مان الت�مي أو نبئت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال �ان أبو موسى �صلي "
 ."بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط

 لم أسمع.
 ."ا قط أحسن من صوتهوال شیئً إني لم أسمع صوت صنج قط وال بر�ط قط "

 هذا من آالت اللهو التي �ستعملها المغنون في أغانیهم.
وقال ابن ماجه حدثنا الع�اس بن عثمان الدمشقي قال قال حدثنا الولید بن مسلم قال "

 "حدثني..
 من هو؟

 طالب: .............
 من أیهم؟ الع�اس؟ 

 طالب: .............
 الع�اس ابن...

 .............طالب: 
 عندك �ا ش�خ؟ ما الذي

 طالب: .............
 إ�ه ال أنا عندي حدثنا الع�اس بن عثمان.

 طالب: .............
في األصل في سنن ابن ماجه الزم یرجع له المحقق �قول �ذا في نسخة �ذا وفي نسخة  ما الذي

ند ابن ماجه برقم ألف كذا والمصدر عنده! هذا �قول حدثنا الع�اس بن عثمان الدمشقي وع
وثالثمائة وثمان وثالثین الذین أ�قوا عثمان هذا رجعوا إلى الكتاب األصلي؟ ال أنت عندك ابن 

 عثمان �ا أبو عبد هللا؟ 
 طالب: .............

 ومخّرج الحدیث؟
 طالب: .............

 ما صححه.
 طالب: .............

 سم.
دثنا الولید بن مسلم قال حدثني حنظلة بن أبي حدثنا الع�اس بن عثمان الدمشقي قال ح"

 "سف�ان أنه سمع عبد الرحمن ابِن..
 ابَن.
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صلى هللا -عبد الرحمن بَن سا�ط الجمحي �حدث عن عائشة قالت أ�طأت على رسول هللا "
قلت �نت أسمع قراءة رجل من  «أین �نِت؟»لیلة �عد العشاء ثم جئت فقال  -عل�ه وسلم

أصحا�ك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قالت فقام فقمت معه حتى استمع له ثم التفت 
إسناد جید وفي  لى أبي حذ�فة الحمد � الذي جعل في أمتي مثل هذا»«هذا سالم مو إليَّ فقال 

�قرأ في  -صلى هللا عل�ه وسلم-الصح�حین من حدیث جبیر بن مطعم قال سمعت رسول هللا 
{َأْم ُخِلُقوا ا أو قراءة منه وفي �عض ألفاظه فلما سمعته قرأ المغرب فما سمعت أحدا أحسن صوتً 

ِخلت أن فؤادي قد انصدع و�ان جبیر لما سمع   ٣٥الطور:    )} 35ُم اْلَخاِلُقوَن ( ِمْن َغْیِر َشْيٍء َأْم هُ 
هذا �عُد مشر�ا على دین قومه و�نما �ان قدم في فداء األسارى �عد بدر وناه�ك �من تؤثر 

فكان هذا سبب هدایته ولهذا �ان أحسن ولهذا �ان قراءته في المشرك المصرِّ على الكفر 
ید حدثنا إسماعیل بن إبراه�م عن أحسن القراءات ما �ان عن خشوع من القلب �ما قال أبو عب

 "لیث..
�عض من یزاول الدعوة و�متهنها تجده �عظ الناس �القصص واألخ�ار والحكا�ات و�غفل عن 

وهذا رجل مشرك سمع القرآن   ٤٥ق:  {َفَذكِّْر ِ�اْلُقْرآِن}تذ�یر الناس �القرآن �هللا جل وعال �قول 
قل�ه أن �طیر �اد ینصدق قل�ه فلو أن �ل واحد و�اد  -عل�ه الصالة والسالم-ألول مرة  النبي 

مّنا إذا قراءته لنفسه ال تؤثر ف�ه �ما هو حال الكثیر ومع األسف من طالب العلم ینظر في أكثر 
�قراءة هذا القارئ الذي یؤثر ف�ستمع  مسجالً  القراء الموجودین تأثیرا ف�ه و�قتني مصحفا �امالً 

أمل والتدبر والقارئ �قرأ و�ذا احتاج تكرار آ�ة أعادها ألن إل�ه وهي تكون وظ�فته االستماع والت
هذه اآلالت و� الحمد نفعت نفعا عظ�ما ف�ستفید ف�ستفید المستمع أكثر مما �ستفید حال قراءته 
الس�ما إذا �ان قل�ه مشوش وف�ه من األعمال واألش�اء التي ال ال ینت�ه لما �قرأ و�عض الناس 

من االستماع ألنه �غفل أثناء االستماع و�عض الناس العكس فل�ختبر �ستفید من القراءة أكثر 
اإلنسان نفسه فإذا �انت قراءته لنفسه أكثر فائدة لزمها و�ن �ان استماعه لقراءة غیره الس�ما وأن 
الغیر متعدد و�ستط�ع أن ینتقي أنفع الناس لقل�ه أنفعها لقل�ه و�لزمها وال �حرم نفسه من القراءة 

ه في األجر مثل القارئ إذا قصد بذلك االنتفاع وأنه أنفع له من القراءة و�لٌّ �صنع والمستمع ل
 و�فعل األنفع له.

 طالب: .................
من هذا ال�اب إذا مر القرآن وقرئ سواء �ان على جهة االستقالل أو مع غیره هو داخل بیز�ن 

{َوِ�َذا ل هللا جل وعال عن النصارى هذا الكافر جبیر بن مطعم أّثر ف�ه القرآن وهو �افر وقا 
ْمِع} مثل هذا مثل هذا الذي   ٨٣المائدة:  َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى أَْعُیَنُهْم َتِف�ُض ِمَن الدَّ

نسمعه ما �حرك فینا شيء ما �جعلنا نعید حسا�اتنا وننظر في أمورنا وأحوالنا �عني ال فرق بین 
�تلى القرآن و�ین أن تسمع نشرة أخ�ار أو تحلیل أو شيء من هذا ومع األسف أن �قرأ  القرآن و 
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أن ال�عض إذا سمع قصة من �تاب سندها ضع�ف أو تالف حر�ت في نفسه ما لم �حر�ه �الم 
هللا ال شك أن هذا عنده خلل �جب عل�ه أن یراجع نفسه ابن الق�م �قول: تفقد قل�ك في قراءة 

ول إن إن وجدته و�ال فاعلم أن ال�اب مغلق مغلق لكن ��ف تفتح هذا القرآن والذ�ر والصالة �ق
ال�اب المغلق ابن الق�م رحمه هللا في الجواب الكافي ذ�ر �عض المفات�ح النصارى ی�كون من 
القرآن واحنا ما ن�كي؟! �افر جاء في فداء األسرى �اد قل�ه أن �طیر نقرأ القرآن من أوله إلى 

عل�ه -ما یؤثر شيء وال �حرك ساكن والرسول كون مقبوال ومع ذلك ما آخره على وجه نرجو أن �
شیبنا؟! والحدیث مّثل �ه ابن  ونحن، ما الذي »شیبتني هود وأخواتها«�قول  -الصالة والسالم

لكن الحافظ ابن حجر رأى ترج�ح �عض الطرق  »شیبتني هود وأخواتها «الصالح للمضطرب 
 على �عض فانتفى عنده االضطراب وحكم عل�ه �الحسن.. نعم �ا ش�خ.

ولهذا �ان أحسن القراءات ما �ان عن خشوع من القلب �ما قال أبو عبید حدثنا إسماعیل بن 
ة عن ا �القرآن أخشاهم � وحدثنا قب�صإبراه�م عن لیث عن طاوس قال أحسن الناس صوتً 

 سف�ان عن ابن جر�ج عن ابن طاوس عن أبي قال أحسن الناس صوتا �القرآن أخشاهم �.
 وهنا سقط عندنا..

 طالب: ................
 مسلم. أوالحسن سْلم 

 طالب: ................
 إ�ه ال، أظن أن ف�ه سقط.
 طالب: ................

عندك قوله وعن عن أی�ه، ما الذي  عن ان جر�ج عن ابن طاوس إ�ه أظن ف�ه سقط عندنا 
 الحسن..

 طالب: ................
 عند الش�خ غیر. الذي

 طالب: ................
 شفت ما عندك عن قب�صة عن أب�ه أخشاهم له وحدثنا أعد من سطر�ن �ا ش�خ.

وحدثنا قب�صة عن سف�ان عن ابن جر�ج عن ابن طاوس عن أب�ه أحسن الناس صوتا "
 ."هم � وحدثنا قب�صة عن سف�ان عن ابن جر�ج�القرآن أخشا 

لكن هذا قال أنه ساقط من (ج) وهو عندي خطأ من الناسخ فقد انتقل �صره إلى السند التالي له 
 وألحق �ه متن األثر السابق.

 طالب: ................
 وحدثنا قب�صة عن سف�ان عن ابن جر�ج وعن ابن طاوس عن أب�ه وعن الحسن؟
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 ................طالب: 
 �قول.. الذيإًذا الز�ادة هذه ما لها أصل 

 طالب: ................
في األصل في �تاب أبي عبید ما فیها هذا السقط الذي أشرنا إل�ه �تاب أبي  الذيهو نفسه 

 عندك؟ ما الذيابن سْلم  أوعبید بدون وعن الحسن.. ابن مسلم 
 طالب: ................

 في األصل.
 طالب: ................
 إ�ه خالص هو العمدة.

 طالب: ................
 إ�ه مسلم.

ان عن ابن جر�ج عن ابن طاوس عن أب�ه وعن الحسن بن مسلم وحدثنا قب�صة عن سف�"
أي الناس أحسن صوتا �القرآن؟ فقال  -صلى هللا عل�ه وسلم-عن طاوس قال سئل رسول هللا 

الذي إذا سمعته رأیته �خشى هللا وقد روي هذا متصال من وجه آخر فقال ابن ماجه حدثنا 
 "�شر..

 رأیَته عندنا رؤ�ْته الظاهر..
 ."بن ماجه حدثنا �شر بن معاذ الضر�ر قال حدثنا عبد هللا بن جعفر المدیني فقال ا"

 والد والد اإلمام علي رحمه هللا علي بن المدیني.
 ."قال حدثنا إبراه�م بن إسماعیل بن َمْجَمع عن أبي الز�یر"

ع. ع ُمَجمِّ  ال ال وراه َمْجَمع ُمَجمِّ
 طالب: .............
ع  ع عن ُمَجمِّ ع؟هو ُمَجمِّ  بن جار�ة، عندك ابن ُمَجمِّ

 ."حدثنا إبراه�م بن إسماعیل بن ُمَجمِّع"
 كذا؟ وأنت؟

 طالب: .............
ع عن أبي الز�یر  ع بن جار�ة و�براه�م قبل.. إبراه�م بن إسماعیل أنا عندي عن ُمَجمِّ شف ُمَجمِّ

 عن جابر.
 طالب: .............

 ابن..
 طالب: .............
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 یر عن جابر.. �ذا؟عن أبي الز�
 طالب: .............

 ال، عندك أنت �ا ش�خ.
 طالب: إي نعم.
 خالص �امل.

صلى هللا -حدثنا إبره�م بن إسماعیل بن ُمَجمِّع عن أبي الز�یر عن جابر قال قال رسول هللا "
إن من أحسن الناس صوتا �القرآن الذي إذا سمعتموه �قرأ حسبتموه �خشى « -عل�ه وسلم

ولكن عبد هللا بن جعفر هذا وهو والد علي بن المدیني وش�خه ضع�فان �هللا أعلم  »هللا
طلوب شرعا إنما هو التحسین �الصوت ال�اعث على تدبر القرآن وتفهمه والغرض أن الم

والخشوع والخضوع واالنق�اد للطاعة فأما األصوات �النغمات المحدثة المر��ة على األوزان 
المر��ة على األوزان و األوضاع المله�ة والقانون الموس�قاني فالقرآن ینزه عن هذا و�جّل 

 ."و�عظم
 الموس�قائي.

 ة؟�الهمز 
 .الموس�قائي

والقانون الموس�قائي فالقرآن ینزه عن هذا و�جّل و�عّظم أن �سلك في أدائه هذا المذهب وقد "
جاءت السنة �الزجر عن ذلك �ما قال اإلمام العلم أبو عبید القاسم بن سّالم رحمه هللا حدثنا 

ا �كنى أ�ا نع�م بن حّماد عن �ق�ة بن الولید عن حصین بن مالك الفزاري قال سمعت ش�خ
«اقرؤوا القرآن  -صلى هللا عل�ه وسلم-محمد �حدث عن حذ�فة بن ال�مان قال قال رسول هللا 

بلحون العرب وأصواتها و��اكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابین وس�جيء قوم من �عدي 
وس�جيء قوم من �عدي یرجعون �القرآن الغناء والره�ان�ة والنوح ال �جاوز حناجرهم مفتونة 

وحدثنا یز�د عن شر�ك عن أبي ال�قظان عن أبي ال�قظان  »و�هم وقلوب الذین �عجبهم شأنهمقل
 "عثمان..

 قالوا عنه؟ماذا حدیث حدیث حذ�فة 
 طالب: .............

 إال..
 طالب: ..............

أخرجه أبو عبید والنصر.. وابن عدي في الكامل والجوزقاني في األ�اطیل والواه�ات من طر�ق 
 ة.. هذا جدا ضع�ف.�ق�

 طالب: ..............
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 �قول؟ ماذا 
 طالب: ..............

إ�ه ما ف�ه شك.. ظاهر لكن �ان في السابق لما �انت الوسائل مسموعة فقط تسمع األصوات 
و�ستنكر منها ما �سمع من القراء المشاهیر ثم جاءت هذه القنوات وتظهرهم �صورهم مع 

وتجدها أح�انا �أنها یؤذن وأح�انا �غطي وجهه وأح�انا �فتح بتصرفات غیر أصواتهم وتصرفاتهم 
الئقة �القرآن أصال و�نا نستنكر هذه األصوات في أول األمر ثم تكررت على مسامعنا 
فاستسغناها فنخشى من الفتنة �مثل هذا األمر وأداء القرآن بلحون العرب �ما جاء في الخبر هو 

�سمى �األناشید اشترط ابن رجب لجوازها أن تؤدى بلحون العرب ال  المطلوب وقل مثل هذا ف�ما
بلحون األعاجم وأهل الفسق وهذا الساحة على ما قالوا من هذا وهذا و�ال فالنشید أصله شعر 

ما ف�ه شيء إذا �انت األلفاظ م�احة  -عل�ه الصالة والسالم-یؤدى �أصوات �ما أدي �حضرته 
عل�ه الصالة -لة هذا ما ف�ه شيء أنشد بین یدي النبي وأدي بلحون العرب ولم تصح�ه آ

لكن إذا �انت على هذه األوزان الموس�قائ�ة وصح�ه آلة أو شيء من هذا هذا ال �جوز  -والسالم
 .�حال

 طالب: ..............
 الكالم على النشید بلغة العرب ولحونهم.

 طالب: ..............
ترط أن �كون بلحون العرب بلغة األعاجم �شيء ال یؤثر إذا �انت اللغة األعجم�ة ابن رجب اش

في النفوس تأثیر الغناء ال یؤثر في النفوس تأثیر الغناء والعبرة �التأثیر ألنهم أح�انا �قولون هذا 
ما ف�ه آلة ف�ه اجتماع أصوات ول�س ف�ه آالت موس�ق�ة إذا �انت هذه األصوات تؤثر في 

 ها من سمعها وهو ال یراها �قول هذه آالت الحكم واحد.السامع مثل تأثیر اآلالت و�ذا سمع
وحدثنا یز�د عن شر�ك عن أبي ال�قظان عثمان بن عمیر عن زاذان أبي عمر عن عل�م قال "

قال یز�د ال أعلمه إال  -صلى هللا عل�ه وسلم-كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي 
قال ما هؤالء قال �فرون من الطاعون قال عا�س الغفاري فرأى الناس �خرجون في الطاعون 

 -صلى هللا عل�ه وسلم-فقال �ا طاعون خذني فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعَت رسول هللا 
صلى هللا عل�ه -فقال إني أ�ادر خصاال سمعت رسول هللا  «ال یتمنین أحد�م الموت»�قول: 

حم وقوم یتخذون القرآن «ب�ع الحكم واالستخفاف �الدم وقط�عة الر یتخوفهن على أمته  -وسلم
وذ�ر خلتین آخرتین  مزامیر �قدمون أحدهم ل�س �أفقههم وال أفضلهم إال ل�غنهم �ه غناء»

وحدثنا �عقوب بن إبراه�م عن لیث بن أبي سل�م عن عثمان بن نمیر عن زاذان عن عا�س 
م عن مثل ذلك أو نحوه وحدثنا �عقوب عن إبراه� -صلى هللا عل�ه وسلم-الغفاري عن النبي 
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�قرأ القرآن بهذه األلحان بهذه األلحان التي أحدث  األعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجالً 
 ."الناس فأنكر ذلك ونهى عنه وهذه طرق حسنة في �اب الترهیب

هذه الروا�ات التي ذ�رها �لها ضع�فة والحافظ المؤلف رحمه هللا قال إنها حسنة �مجموعها في 
أنها ال ترقى إلى درجة الحسن ألن ضعفها شدید فال تصل إلى �اب الترغیب و�ال في األصل 

درجة الحسن لكن مجموعها في هذا ال�اب الذي یتسامح ف�ه قد تقبل عند من �قبل الضع�ف في 
فضائل األعمال و�ن اشترطوا أال �كون شدید الضعف وأن شدید الضعف ال �مكن انج�اره وال 

 وهذا معروف عند الجمهور. ارتقاؤه لكنه في هذا ال�اب یتساهلون ف�ه
وهذا یدل على أنه محذور �بیر وهو قراءة القرآن �األلحان التي �سلك بها مذاهب الغناء وقد "

نص األئمة رحمهم هللا على النهي عنه فأما إن خرج �ه إلى التمط�ط  الفاحش الذي یز�د 
 أعلم وقال الحافظ �سب�ه حرفا أو ینقص حرفا أو ینِقص فقد اتفق العلماء على تحر�مه �هللا

أبو �كر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبید هللا بن األخنس عن ابن 
ل�س منا من لم یتغن « -صلى هللا عل�ه وسلم-أبي مل�كة عن ابن ع�اس قال قال رسول هللا 

عبد الج�ار بن الورد ثم قال و�نما ذ�رناه ألنهم اختلفوا على ابن أبي مل�كة ف�ه فرواه  »�القرآن
عنه عن ابن أبي مل�كة عن أبي ل�ا�ة ورواه عمرو بن دینار واللیث عنه عن ابن أبي نه�ك 

مولى ابن عمر عنه عن ابن  عن سعد ورواه عسل بن سف�ان عنه عن عائشة ورواه نافع
 ."الز�یر

 ثم قال ما ذ�رنا إ�ش..؟
 طالب: ..............

 و�نما ذ�رناه..
 اختلفوا ..ألنهم 

�عني ذ�ره البزار في مسنده ذ�ره في مسنده والعلة ل�ش ذ�ره في مسنده لالختالف على ابن أبي 
إنما ذ�رناه ألنهم  الذي أومل�كة مما یدل على أن أصل مسند البزار ُألِّف للعلل �أنه �تاب علل 

اختلفوا.. لحظة لحظة �ا أبو عبد هللا ف�ه �الم للش�خ محمد رشید رضا ف�ه طول لكن �سرد 
ألهمیته �قول معنى هذه الروا�ات صح�ح ولكن ال �صح سند شيء منها وحّسنها المؤلف بتأیید 

ین في جبر �عضها ل�عض على القاعدة عند المحدثین ل�ست هذه القاعدة المعروفة عند المحدث
الطرق �عضها ب�عض الجبر عندهم إنما �كون ف�ما �قبل االنج�ار الذي ضعفه ل�س �شدید أما ما 
كان ضعفه شدیدا فإنه ال �قبل االنج�ار إال على طر�قة السیوطي و�عض العلماء المعاصر�ن 

تهم تجده إذا �ثرت الطرق مّشاها قال دل على أن لها أصل و�ال فاألصل عند أهل العلم وجاد
وطر�قتهم أن الضع�ف شدید الضعف ال �قبل االنج�ار وحسنها المؤلف بتأیید �عضا ل�عض على 
القاعدة عند المحدثین والمعنى الجامع أن قراءة القرآن �النغم المحمودة شرعا هي ما تكون �ه 



 
 

 
 
 

7  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=17 

ر�ب القراءة أشد تأثیرا في النفس وخشوعا في القلب واعت�ارا في العقل وأن المحظور منها التط 
المتكلف الذي �شغل السامع بلذة الصوت وحسن النظم عن المعنى المراد والخشوع المطلوب وما 
من أحد سمع قراءة المجودین ولألصوات الحسنة إال وشعر �التأثیر العظ�م في قل�ه �قراءتهم 
والسبب في تأو�ل التغني �القرآن و�راه�ة �عض العلماء له أن الغناء صار شعار أهل اللهو 

المسرفین في الشهوات ولذلك حرم المتشددون من الفقهاء حرم المتشددون من الفقهاء الغناء و 
والمعازف مطلقا مع العلم �أن مزامیر نبي هللا داود ُأنزلت ألجل الترنم بها و�انت الطیر ُتحشر 

ُ�لٌّ َلُه َأوَّاٌب {َوالطَّْیَر َمْحُشوَرًة  وتجتمع لصوته ترّجع ترن�مه بتسب�ح هللا تعالى �ما قال تعالى
وقد عهد إق�ال الطیر على سماع المغنین الحسن الصوت �البلبل والهزاري في   ١٩ص:  )}19(

كل عصر بل نقل علماء الحیوان والتجارب أن �عض الحشرات �النحل ترقص لسماع الصوت 
�ترنم له الحسن وأن �عضهم رأى ح�ة ترقص عند سماع الغناء و�ان داود عل�ه السالم �س�ح هللا و 

 بز�وره على آالت الطرب والمعازف الوتر�ة وغیرها.
 ما هو �صح�ح هذا الكالم �حتاج  إلى دلیل.

وال یوجد في �تب أنب�اء بني إسرائیل شيء من الصلوات والتسب�ح للرب والثناء عل�ه �مزامیر 
بذلك وجاء  داود التي لم �طرأ علیها من التحر�ف مثل الذي طرأ على غیرها وجاء في آخر األمر

في آخرها األمر بذلك و�ننا �ثیرا ما رأینا �عض أد�اء النصارى یرغبون في سماع القرآن من القراء 
 المجودین و�عترفون �قوة تأثیره في القلوب.

 هذا صح�ح لكن الكالم السابق عن مزامیره وأنه هذا �الم �حتاج إلى إث�ات.
ضي هللا عنه و�منعونه من الصالة في المسجد وفي الصح�ح أن المشر�ین �انوا یؤذون أ�ا �كر ر 

الحرام ثم حاولوا منعه من رفع صوته �القرآن في بیته لما رأوا من إق�ال الناس والس�ما النساء 
واألوالد المدر�ین عل�ه وتأثیر قراءته في أنفسهم �قول وقد أدرك �عض علماء اإلفرنج �عض 

للقرآن من التأثیر العظ�م في  -هللا عل�ه وسلمصلى -علماء اإلفرنج ما �ان لتالوة رسول هللا 
جذب العرب إلى اإلسالم واعترف �أنه �ان أشد تأثیرا من جم�ع معجزات األنب�اء في هدا�ة 
الناس و�ننا الست�فاء م�احث هذه المسألة التي تعم بها فائدة هذا الكتاب نذ�ر هنا ما أورده 

في فتح ال�اري فقد جمع ما قاله جم�ع الحافظ ابن حجر في شرحه في شرحه لهذا الحدیث 
 المذاهبفقهاء ى علیهما �خالصة أقوال أشهر بیتین من نظمه ثم قفّ في العلماء في تأو�ل التغني 

 :نا أما البیت
ــه ــن �ــــــــــــــــــــ ــالقرآن حســــــــــــــــــــ ــن �ــــــــــــــــــــ  تغــــــــــــــــــــ

 
ــم  ــاهرا رنــــــــــــــــ ــا جــــــــــــــــ ــوت حز�نــــــــــــــــ  الصــــــــــــــــ

ــب األلـــــــــــــــــــى  ــن �تـــــــــــــــــ ــتغن عـــــــــــــــــ  واســـــــــــــــــ
 

ــزم  ــم الـــــــ ــنفس ثـــــــ ــد والـــــــ ــى یـــــــ ــا غنـــــــ  طال�ـــــــ
 



 
 

 
 

4o‘=‚f^=4åÕjJÔ‹Ñ—ª^=F014E= 18 

الصوت �القرآن في ترجمة مفردة وال شك أن النفوس تمیل إلى ن ثم قال وس�أتي ما یتعلق �حس
میلها لمن ال یرتنم ألن التطر�ب ألن للتطر�ب تأثیرا في رقة القلب سماع القراءة �الترنم أكثر من 

و�جراء الدمع و�ان بین السلف اختالف في جواز القراءة �األلحان أما تحسین الصوت وتقد�م 
حسن الصوت على غیره فال نزاع في ذلك فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحر�م القراءة 

ري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم �األلحان وحكاه أبو الطیب الطب
وحكى ابن �طال وع�اض والقرطبي من المالك�ة والماوردي والبندن�جي والغزالي من الشافع�ة 
وصاحب الذخیرة من الحنف�ة الكراهة اختاره أبو �على وابن عقیل من الحنابلة وحكى ابن �طال 

از وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنف�ة عن جماعة من الصحا�ة والتا�عین الجو 
وقال الفوراني من الشافع�ة في اإل�انة �جوز بل �ستحب محل هذا االختالف إذا لم تختل �شيء 
من الحروف عن مخرجه فلو تغیر قال النووي في التب�ان أجمعوا على تحر�مه ولفظه أجمع 

م �خرج عن حد القراءة �التمط�ط فإن خرج العلماء على استح�اب تحسین الصوت �القرآن ما ل
حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم قال وأما القراءة �األلحان فقد نص الشافعي في موضع على �راهته 
وقال في موضع آخر ال �أس �ه فقال أصحا�ه ل�س على اختالف قولین بل على اختالف حالین 

لماوردي عن الشافعي أن القراءة فإن لم �خرج �األلحان عن المنهج القو�م و�ال حرم حكى ا
�األلحان إذا انتهت إلى إخراج �عض األلفاظ عن مخارجها حرم و�ذا حكى ابن حمدان الحنبلي 
في الرعا�ة وقال الغزالي  والبندن�جي وصاحب الذخیرة من الحنف�ة إن لم �فرط في التمط�ط الذي 

السرخسي أنه ال �ضر  �شوش النظم استحب و�ال فال وأغرب الرافعي فحكى في عن أمال
التمط�ط مطلقا وحكاه ابن حمدان روا�ة عن الحنابلة وهذا شذوذ ال �عرج عل�ه والذي یتحصل من 
األدلة أن حسن الصوت �القرآن مطلوب فإن لم �كن حسنا فل�حسنه ما استطاع �ما قال أبو 

أن تراعي فیها مل�كة أحد رواة الحدیث وقد ذلك عنه أبو داد �إسناد صح�ح ومن جملة تحسینه 
قوانین النغم فإن الحسن الصوت یزداد حسنا بذلك و�ن خرج عنها أّثر ذلك في حسنه وغیر 
الحسن ر�ما انجبر �مراعاتها ما لم �خرج عن شرط األداء المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج 

ن الغالب عنها لم �ِف تحسین الصوت �ق�ح األداء ولعل هذا مستند من �ره القراءة �األنغام أل
على من راعى األنغام أال یراعي األداء فإن وجد من یراعیهما معا فال شك في أنه أرجح من غیره 

 ألنه �أتي �المطلوب من تحسین الصوت و�جتنب الممنوع من حرمة األداء �هللا أعلم.
 هذا �الم الش�خ وف�ه ما یالحظ عل�ه ألنه �أنه تساهل في أمر اللحن والتمط�ط و�ال �ل هذا

 محدث.
 اللهم صل على محمد..

 طالب: ...مشاري العفاسي ف�ه شيء..؟
 �هللا ترى أنا ما أسمع له ما أسمع له أنا أكثر ما أسمع لسعد الغامدي.
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  طالب: ...........
 إي نعم أكثر ما أسمع له.

 طالب: قراءة عاد�ة ومؤثرة.. 
  طالب: ...........


