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خالصة البحث :
لقد شاب سيرة الرسول(ص) كثير من الروايات المفتعمة التي زخرت بيا المؤلفات اإلسالمية  ,وقد
ساىمت عدة عوامل لظيور ىذا االتجاه الفكري المنحرف وىو تزيف التاريخ  ,وقد لعبت السياسية دو ار مؤث ار في
تغير الحقائق ,إذ ىناك حقيقة ال يمكن تجاىميا وىي أن بني أمية قد كتبوا التاريخ وفق متبنياتيم العقائدية
والسياسية ,وفي ظل تعسفيم وحكميم القمعي أحيط بسيرة الرسول(ص) والتي تعد البداية لتاريخ اإلسالم سحاب

مركوم لم تستطع الثمة القميمة المضطيدة تبديده بالكامل  ,ولما جاء بني العباس توافقت سياستيم في ىذا المجال

مع سابقييم ,فقد روجوا لمروايات التي ابتدعيا مؤرخي بني أمية  ,والغرو إذا قمنا إن حركة الوضع أصبحت
أوسع نتيجة التساع الدولة وظيور تيارات فكرية جديدة ساىمت ىي األخرى بتزييف تاريخنا اإلسالمي  ,ولكن
وجود أىل البيت عمييم السالم حال دون تفشي االنحرافات االجتماعية  ,السيما تمك التي تيدم الدين وتنال من

اثر أيضا في التصدي لكل ما دخيل عمى الشارع المقدس  ,ونحن
خمُق الرسول(ص) األعظم  ,كما كان لمفقياء ُ
ىنا قد بينا النزر القميل مما ىو موجود من روايات موضوعة والمجال واسع أمام المختصين بالتاريخ اإلسالمي
لتنقية تراثنا وديننا مما لحق بو من درن الكذب و االفتراء.

Abstract:
To know the Prophet Muhammad to create great recipes benign, and talk of noble
morals like trying to describe the sun forenoon, but it is unfortunate that we find in the
books of Muslim novels impair the person holy, Sometimes shown by the appearance
of loving for fun and fun, and the other urges to hear the singing and ordered by, as
the spread such news among books of Muslims was the duty of researchers and
specialists in Islamic history re-look at all that without the Biography of the Prophet,
especially after that crept hands of the Umayyad to the date of the Prophet to put it as
many accounts of promotional for their views of intellectual, political, and research
that we are dealing with highlights the novels set annexed by the six books of Saheeh,
which
is
for
the
position
of
Alrcolmn
singing.
The basis of our criticism of these novels based on the study of the bond and the
Metn, We have paid the bond more attention, the fact that employers Asahah six
modernizers and the basis for the health of the novel or not they have is a bond; In

addition to our critique of the support, we decided to compare accounts of singing
such as Adadha of accounts authorized prohibiting singing and Warning Apostle of it,
as well as the views of scholars on the prohibition of singing.

أوال :المقدمة
ين,عرف الرسممول األكممرم (ص)
بسممم اا الممرحمن الممرحيم ,وصمممى اا عمممى خيممر خمقممة محمممد والممو الطمماىر ُ
ق َع ِظم ٍ
ك لَ َعمممى ُخمُ م ٍ
بخم م ٍ
ميم ,)ٔ(وأن الحممديث عممن مكممارم
ق عظمميم وصممفات حميممدة ,ويكفممي قممول اا فممي حقممو َ وِان م َ
ُ
أخالقممو كمممن يحمماول وصممف شمممس الضممحى  ,ولكممن مممن المؤسممف أن نجممد فممي كتممب المسممممين روايممات تنممال مممن
شخصو الكريم (ص) ,فتارة تظيره بمظير المحب لميو والمرح  ,وأخرى يحث عمى سماع الغناء و يأمر بمو ,ولمما

انتشرت مثل ىذه الروايات بين مؤلفات المسممين كان لزاما عمى الباحثين والمختصين في التاريخ اإلسالمي إعادة
لنظر في كل ما دون من السيرة النبوية ,السيما بعد إن تسممت األيادي األموية إلى تاريخ الرسول لتضع فيو مما
تشاء من روايات,والبحث الذي نحن بصدده يسمط الضوء عمى الروايات الموضموعة التمي ضممتيا الصمحاح السمتة
والتي تخص موقف الرسولمن الغناء.

ومن الجدير بالذكر أن مسألة الغناء كانت ليا جذور في المجتمع العربي وتُعد ممن العمادات المتأصممة التمي
صم ُمعب الممتخمص منيمما ,لممذا سممعى الممبعض إلممى أن يجممد الشممرعية لمغنمماء عممن طريممق أحاديممث الرسممول التممي ىممي

المصدر ا لثاني لمتشريع اإلسالمي كما سميمر عمينما الحقما إن أسماس نقمدنا لتممك الروايمات يعتممد عممى د ارسمة السمند
والممتن ,وقمد أولينما السممند اىتمامما اكبمر ,كمون إن أربمماب الصمحاح السمتة محمدثين وأسمماس صمحة الروايمة أو عممدميا

لممدييم ىممو السممند وفضممال عممن نقممدنا لمسممند ,ارتأينمما مقارنممة روايممات الغنمماء بممما يضممادىا مممن روايممات تصممرح بتح مريم
الغناء وتحذير الرسول منو  ,فضال عن عرض أراء الفقياء في تحريمو.

ثانيا :الرسول (ص) مجالس الغناء

الغناء في المغة بكسر الغين من السماع ,وىو ممدود في الصوت وقيل سمي غناء إلمتاعو النفس كإمتاع

الغنمى(ٕ),وفممي االصممطالح الشممرعي ىممو الصمموت المطممرب المذي يصممدق عميممو الميممو و إن لممم يكممن لممو ترجيممع

(ٖ)

وقد جاء في الصحاح الستة روايات تفيد أن الرسول كان يسمتمع لمغنماء ويحضمر مجالسمو,حتى أن الصمحابة كمانوا
(ٗ)

قمال

((

المقامة كما سميمر عمينما,فمن تممك الروايمات مما جماء عمن خالمد بمن ذكموان
يعترضون عمى تمك المجالس ُ
()ٙ
(٘)
مي عممي ,فجممس عممى ف ارشمي
قالت ُ
الربيع بنت ُم َعوذ بن عفراء ,جاء النبمي صممى اا عميمو وسممم فمدخل حمين ُبّن َ
كمجمسمك منممي ,فجعممت جويريممات لنمما يضمربن بالممدف وينممدبن ممن قتممل مممن قبمائي يمموم بممدر ,إذ قالمت أحممداىن وفينمما

نبي يعمم ما في غد ,فقال دعي ىذه وقولي بالذي كنت تقولين)) (.)ٚ

الربيع بنت ُم َعوذ األنصارية,والتي ليا ميول أمويةكما سيتضح
إن ليذا الكالم مؤاخذات عدة منيا ناقمة الخبر ُ
()ٛ
الربي ممع أخط ممأت ف ممي حبك ممة خبرى مما
لنا,وك ممذلك لي مما أخب ممار عجيب ممة تنقمي مما ع ممن الرس ممول  , فض ممال ع ممن ذل ممك أن ُ

الموضمموع ىممذا إذ قرنممت يمموم عرسمميا ُبن مدب أبائيمما المقتممولين فممي بممدر فممال ُيعقممل إن صممح الغنمماء عرفماً يكممون غنمماء
النمدب عممى األمموات ,ثمم إشمكالية جمموس النبميبمين النسماء وىمن يغنمين ويضمربن بالمدف
النساء في األعمراس ىمو ُ
فأنممو ينممافي وقممار وحشمممة الرسممول ص إذ مثممل ىممذا التصممرف ال يعقممل صممدوره مممن رجممل حكمميم وال حتممى مممن الممذي

لديو أدنى درجات االلتزام الديني ,فكيف نرتضيو لرسول اا ص.

الربيع بحجم واىيمة كميما تكشمف عمن زيمف الخبمر وقبحمو ,منيا يحتممل أن جمموس
أراد ابن حجر تبرير قصة ُ
()ٜ
الربيع تُحدث خالد وتقول
الرسولكان من وراء حجاب أو كان قبل نزول قية الحجاب  ,وىذا غير مقبول كون ُ

لو ((فجمس عمى فراشي كمجمسك مني))  ,يعني لمم يكمن بينيما وبينمو ص حجماب,و تبريمره ارخمر ىمو جمواز النظمر
لمحاجة أو عند األمن من الفتنة,ثم يمرجح االحتممال األخيمر ويقمول ((واألخيمر ىمو المعتممد والمذي وضمح لنما باألدلمة
القويممة أن مممن خصممائص النبممي صمممى اا عميممو وسمممم ج مواز الخم موة باألجنبيممة والنظممر إلييمما

)) (ٓٔ)

,ولكممن ممما ىممي

الربيع حتى يجوز معيا الخموة بغير محرم؟
الحاجة الميمة التي كانت في خبر ُ
ولو فرضنا أن قائالً قال أن الرسول ال يقمع فمي الفتنمو وجموسمو عنمد أي اممرأة ال يترتمب عميمو حرممة شمريعة قمنما
وان كممان الرسممول ص ال يقممع فممي الفتنة,ىممذا ال يعنممي ارتكمماب ممما ينيممى عنممو (ٔٔ) ,وحتممى ال ُنسمميب فممي الممرد عمممى
كالم ال يمت لممنطق بصمة ,يمكن القول أن عمماء المسممين بمدال ممن تنزيمو مقمام رسمول اا ممن ىمذه األكاذيمب
وتنقيممة صممحاحيم منيمما يبحثممون ع ممن أع ممذار ليمما لوضممعيا موضممع الص ممدق وين ممالوا مممن قدسمميتولتق ممديس م ممؤلفي

الصحاح.
بقممي أن نشممير إلممى سممبب وضممع الخبممر ,الممذي يفصممح عنممو خالممد عنممدما قممال

((

كنمما بالمدينممة يمموم عاشمموراء

الربيع)) (ٕٔ) ,ولكمن مما ىمي مناسمبة الغنماء واالحتفمال فمي المدينمة
.والجواري يضربن بالدف ,ويتغنين  ,فدخمنا عمى ُ

يوم عاشوراء ؟

الربيمع بمذلك
يظير أن قول خالد كان بعد واقعة الطف التي ُسن االحتفال بيا من قبل األمويين فميذا تحمدثت ُ
حتممى تعطممي الشممرعية لمغنمماء,وتنفي فضمميمة استشممياد اإلمممام الحسممين  وتشممغل النمماس عممن تممذكر نيضممة اإلمممام
الربيع إال أداة لتنفيذ السياسية األموية  ,وقد ُيطرح إشكال,ىو أن خالداً
الحسين  وما فعمو بني أمية,وما كانت ُ
مون ىممو الممذي وضممع الخبممر عمممى لسممانيا ,ىممذا غيممر معقممول ألن الخبممر تمواتر عنممد المسممممين مممما يفيممد
يمكممن أن يكم ً
الربيع.
بقطعية صدوره عنيا ,لذا فاإلشكال ساقط  ,وبذلك تكون بصمات األيادي األموية واضحة في خبر ُ
(٘ٔ)

كمما جمماء عممن جعفممر بممن عمون(ٖٔ)عممن األجمممح (ٗٔ)عممن أبممي الزبيمر

الرسممول أنيمما زوجممت ذات ق اربممة ليمما مممن األنصممار فقممال ليمما الرسممول
أرسمتم معيا من تغني؟)) قالت ال,فقال 

,فحيانا وحياكم))(.)ٔٙ

((

((

عممن ابممن عبمماس عممن عائشممة زوج

أىممديتم الفتمماة ؟)) قالممت نعم ثممم قممال

((

إن األنصار قوم فييم غزل .فمو بعثتم معيا من يقول أتيناكم ,أتينماكم

إن سند الخبر ضمعيف لوجمود رجمال مقمدوح بيمم ممنيم األجممح وأبمي الزبير,أمما األجممح فقمد أُختممف فمي توثيقمو
مممن قبممل أربمماب التراجم,فتممارة يسممقطون حديثممو وأخممرى يعممدوه مممن الثقممات ,فممالعجمي يممذكره فممي الثقممات ويقممول جممائز

الحمديث (,)ٔٚوكممذلك ابمن شمماىين عمده مممن الثقمات (,)ٔٛأممما المرأي ارخممر فيمو أنممو كمان ضممعيفا جمدا ,ولممين ومفتم ِمر ال

()ٜٔ
وعممد مممن
,ويقمممب األسممامي ُيكتممب حديثممو و لكممن ال يحممت بممو ,أممما عمممماء األماميممة فقممد وثقمموه ُ
يممدري ممما يقممول ُ
أصحاب اإلمام الصادق وىو من رجمال الطوسمي وقيمل عنمو محممود صمدوق,وىو محمدث حسمن الحمال ,وممن

مشمماىير محممدثي الكوفممة(ٕٓ),وىممذا االخممتالف فممي شخصمميتو ُيسممقط اعتبممار حديثممو عنممد أربمماب الصممحاح السممتة ,الن
التشيع ُيعد ُجرحما لممحمدث ويسمقط وثاقتمو ,فعمالم اعتممدوا األجممح ؟ يظيمر أنيمم كمانوا يتسماىمون فمي سمند الروايمات
التي يرغبون ىم بإثبات صحتيا.

والرجل الثاني ىو أبو الزبير المدلس الذي كان إذا أغضبو احمد افتمرى عميمو (ٕٔ) ,فضمال عمن مما أشمتير بمو

من التدليس فقد كان المحدثين ال يحمدثون بمما كمان ينقممو أبمو الزبيمر عمن جمابر(ٕٕ),إذا فسمند الخبمر سماقط وال ُيعتمد

بو ,ومن حيث المتن فقد أردف بحديث الرسول الموضوع بشمأن إرسمال ممن تغنمي ممع الفتماة ,فمميس ممن المعقمول
أنممو يصممف األنصممار بعممد كممل ممما قممدموه مممن اجممل إعممالء الحممق وتفممانييم مممن اجممل الرسممول واإلسممالم بممأنيم أىممل

السمنة والصمحابة
غزل وليو,ولو قيل أن الغناء وضرب الدف رخص في األعراس فقط ,فإن موقمف القمرقن الكمريم و ُ
كما سيتضح الحقا ,كميا تشير إلى خالف ذلك ,ولما ُسئل اإلمام أبو عبد اا الصادق عن الخبر أعاله فقيمل

لو (( إنيم يزعمون أن رسول اا صمى اا عميو وقلو رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونما نحيكمفقمال
ِ
ِ
كذبوا إن اا عز وجل يقول َو َما َخمَ ْقَنا الس َماء َو ْاأل َْر َ
ض َو َمما َب ْيَنيُ َمما َالعبِ َ
مين لَ ْمو أ ََرْدَنما أَن نتخم َذ لَ ْي ًموا الت َخم ْذَناهُ
ِ
ِ
اط ِمل فَي ْدم ُغمو فَمِإ َذا ُىمو َز ِ
ق عمَمى ا ْلب ِ
ِِ
ِ
ون (ٖٕ) ,ثمم
اى ٌ
ينَ ب ْمل َن ْق ِمذ ُ
َ َ ُ
َ
ف بِما ْل َح َ َ
مق َولَ ُك ُمم ا ْل َوْيم ُل ممما تَصمفُ َ
من ل ُدنا إِن ُكنا فَاعم َ
َ
قال (( ويل لفالن مما يصف )) (ٕٗ).
وفممي المضمممون نفسممو يقممول أنممس بممن مالممك (( أبصممر النبممي نسمماء وصممبيانا مقبمممين مممن عممرس فقممام ممتنمما

فقممال الميم انممتم مممن أحممب النمماس إلممي )) (ٕ٘) ,إذا لنرجممع لسمميرة أنممس ونعممرف التوجممو الفكممري لممو الممذي جعمممو أحممد
الوضاعين في السيرة ,فسيرتو تكفي إلسقاط ُحجية قولو ,منيا أنو كان يكذب عمى الرسول في حياتو وبعد وفاتو
,إذ ُيذكر أنو في يوم استأذن اإلمام عمي بن أبي طالب لمدخول عمى رسول اا فقال لو أنمس أنمو مشمغول
حتى كرر اإلمام عمي  طممب األسمتأذان ثمالث ممرات وأنمس ُمصمر,عمى قولمو حتمى سممع الرسمول {ص}صموت
اإلم ممام عم مميفأدخم ممو(,)ٕٙوعات ممب أن ممس عم ممى ذل ممك,وعمى أث ممر ذل ممك ُرئ ممي أن ممس متعص ممب بعص ممابة ,فس ممئل عني مما
فقال ىذه دعوة عمي ,قيل لو وكيف ذاك ؟ فأورد القصة في منعمو لعمميثمالث ممرات ,فرفمع اإلممام عممييمده

إلى السماء فقال (( الميم أرم أنسما بوضمح ال يسمتره ممن النماس)) ثمم كشمف عمن أرسمو وقمال ((ىمذه دعموة عممي ,ىمذه

دعوة عمي ,ىذه دعوة عمي )) ,ىذا وقد ُعرف عنو بأنو المبتمى من أصحاب الرسول ص (,)ٕٚوقد قال عنو اإلممام
)) ()ٕٛ
أبممو عبممد اا الصممادق(( ثالثممة كممانوا يكممذبون عمممى رسممول اا ,أبممو ىريمرة ,وأنممس بممن مالممك ,واممرأة
,فضمالً
عن ذلك كان سيء الحفظ بحسب قولو ىو,فعندما سئل عن مسألة قال ((عميكم موالنا الحسن(,)ٕٜفسموه ,فقالوا يما

أبا حمزة نسألك وتقول سموا موالنا الحسن ,فقال إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا)) (ٖٓ).
كممما روي عممن أبممي حنيفةأنممو قممال
(ٖٔ)

مالك وأبو ىريرة وسمرة بن جندب

((

أقمممد جميممع الصممحابة وال أسممتجيز خالفيممم ب مرأي إال ثالثممة نفممر أنممس بممن

فقيل لو في ذلك فقال أما أنس فاختمط فمي قخمر عممره وكمان يفتمي ممن عقممو

وأنمما ال أقمممد عقمممو,وأما أبممو ىري مرة فكممان يممروي كممل ممما سمممع مممن غيممر أن يتأمممل فممي المعنممى ومممن غيممر أن يعممرف

الناسخ والمنسوخ))(ٕٖ),ىكذا سقطت الرواية لدينا بسقوط سمسمة سنده.

إن ىممذا إنتياكمما سممافر لحرمممة النبممي األكممرم إذ وضممعوه موضممع المحممرض لمرذيمممة والفحممش ,وأي نبممي يفعممل

ذل ممك ؟ حت ممى نج مموزه عم ممى نب ممي اإلس ممالم,إنيم األموي ممون ال ممذين جعمم موا م ممن تحري ممف ُس ممنة الرس ممول وس مميرتو ع ممذ اًر
شرعياً لتبرير أفعاليم ,فأي خميفة أموي يحب الغنماء والجمواري تسمارع األقمالم الممأجورة لتضمع بمدعيا لتجمد التبريمر
لعممو الذي يخالف الشارع المقدس.

ثالثا:الغناء في العيد

وىنا نرى النبييرخص الغناء في العيد بل ُيسمع من بيتو,فعن الزىري عن عروة عمن عائشمة ((أن أبما بكمر
دخل عمييا وعندىا جاريتان في أيام منى ,تدفان وتضربان والنبي صمى اا عميو وسمم متغش بثوبو فانتيرىما أبمو

بكر فكشف النبي ص مى اا عميو وسمم عن وجيو وقال دعيما يما أبما بكمر فإنيما أيمام عيمد وتممك األيمام أيمام منمى

(ٖٖ) ,وجاء عند النسائي

((

))

فانتيرىما أبو بكر فقال النبي صمى اا عميو وسمم دعين فان لكل قوم عيداً))(ٖٗ) .

أما أبن ماجة فقد روى الخبر بشكل مختمف فذكر عن ىشام بن عروة(ٖ٘) ,عن أبيو,عن عائشة قالت ((دخمل
()ٖٙ

عمي أبو بكر,وعندي جاريتان من جواري األنصار.تغنيان بما تقاولت بمو األنصمار فمي يموم بعماث

قالت وليسمتا

بمغنيتين ,فقال أبو بكر أبمزمور الشميطان فمي بيمت النبمي صممى اا عميمو وسممم ؟ وذلمك فمي يموم عيمد الفطر,فقمال

النبي صمى اا عميو وسمم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا,وىذا عيدنا)) (. )ٖٚ

إن رجال السند في الخبرين السابقين كانوا أمويون الوالء ,فالزىري كان يكتب السيرة النبويمة وفقماً لرغبمات

الم م موالة األم م ممويين (,)ٖٛوع م ممروة ب م ممن الزبي م ممر ك م ممان وض م مماعاً لُحادي م ممث لص م ممالح معاوية,فق م ممد ُنق م ممل ع م ممن أب م ممي جعف م ممر
االسممكافي(, )ٖٜأن معاويممة وضممع قوممما مممن الصممحابة وقوممما مممن التممابعين عمممى روايممة أخبممار قبيحممة فممي اإلمممام عمممي

,تقتضممي الطعممن فيممو والب مراءة منممو  ,وجعممل ليممم عمممى ذلممك أج م اًر  ,فمماختمقوا ممما أرضمماه ,مممنيم أبممو ىري مرة(ٓٗ),
(ٔٗ)

وعمرو بن العاص

والمغيرة بن شعبة(ٕٗ),ومن التابعين عروة بمن الزبيمر(ٖٗ) ,ويبمدو أن األحاديمث التمي وضمعيا

عروة بن الزبير أرجعيا إلى عائشة ,ولكي ال نخرج عمن صممب موضموعنا سموف نمذكر حمديثين عممى سمبيل المثمال

أنو قال حدثتني عائشة قالت ((كنت عند رسول اا إذ أقبل العباس وعمي,فقال يا عائشة ,إن ىذين يموتمان عممى

غير ممتي أو قال ديني)) (ٗٗ) ,وأما الحديث الثاني,فيو أن عروة زعم أن عائشمة حدثتمو ,فقالمت ((كنمت عنمد النبمي
صمممى اا عميممو وسمممم إذ أقبممل العبمماس وعمممي ,فقال يمما عائشممة ,إن سممرك أن تنظممري إلممى رجمممين مممن أىممل النممار
)) (٘ٗ)

فانظري إلى ىذين قد طمعا,فنظرت ,فإذا العباس وعمي بن أبي طالب

فمال يسمتبعد منمو أن يضمع خبمر الغنماء الممذكور سممفا,وفيما يخممص خبمر ابمن ماجمة ففمي سمنده ىشمام وىمذا ىممو
((

ىشمام بمن عمروة ثقمة ثبمت لمم ينكمر عميمو

األخر ال يمكن الوثوق بما ينقمو ألنو ُعرف بالتمدليس,فقال عنمو المذىبي
شيء إال بعد ما صار إلى العراق فإنو انبسط في الرواية فمأنكر عميمو ذلمك أىمل بممده فإنمو كمان ال يحمدث عمن أبيمو
))()ٗٙ

إال ما سمعو منو ثم تسيل فكان يرسل عن أبيو

()ٗٚ

حتى أن الفقيو مالك ,نقم عمى ىشام بن عروة حديثمو ألىمل العمراق

,أمما ابمن حجمر فيمذكره فمي المدلسمين

قائال (( ىشام بن عروة بن الزبيمر بمن العموام تمابعي صمغير المشميور عنمو أنمو قمدم العمراق ثمالث ممرات ففمي األولمى
حدث عن أبيو فصرح بسماعو وفمي الثانيمة حمدث بمالكثير فممم يصمرح بالقصمة وىمي تقتضمي أنمو حمدث عنمو بمما لمم

يسمعو منو وىذا ىو التدليس))(.)ٗٛ

فضالً عمن ذلمك ذكمر الخطيمب البغمدادي خبم اًر ُيستشمف منمو أن ىشمام كمان يضمع األخبمار لصمالح العباسميين

حيث قال

((

أن المنصور( ,)ٜٗقال لو يوما يا أبا المنذر تذكر يوم دخمت عميك أنا واخوتي الخالئف,وأنت تشرب
(ٓ٘)

سويقاً بقصبة يراع

,فمما خرجنا من عندك قال لنا أبونا اعرفوا ليمذا الشميخ حقمو فإنمو ال يمزال فمي قمومكم بقيمة مما

بقي)) (ٔ٘) ,وىشام لم ُيعرف عنو أنو شغل منصباً سياسياً أو كمان لمو أريماً ضمد بنمي أميمة حتمى يقمول أبمو المنصمور
عنو ذلك  ,إال إذا أنو كان يضع األخبار لصالح بني العباس ودولتيم .

وقد ُعرف عن ىشام تردده عمى أبواب العباسيين ألخذ المال منيم,فروي أن ىشام استدان ذات يوم مبمغ قيمتمو
مائممة ألممف لتممزوي فتيممان لممو و إقامممت والئممم عرسمميم,فذىب إلممى المنصممور لكممي يقضممي عنممو دينممو ,فمماعترض عميممو

المنصمور قممائالً

((

وأنممت فممي فقيممك وفضمممك تأخممذ دينمما مائممة ألممف لمميس عنممدك قضمماؤىا

))

فقممال ىشممام لممو

((

يمما أميممر

المؤمنين شب فتيان من فتياننا فأحببت أن أبوئيم وخشيت أن ينتشر عمي ممن أممرىم مما أكمره فبموأتيم واتخمذت ليمم
)) (ٕ٘)

منازل وأولمت عنيم ثقة باا وبأمير المؤمنين

.

فكان المنصور يردد عميو مائة ألف استعظاما ليا ثم قال ((قد أمرنا لك بعشرة قالف )) فحينيا قال ىشام

((

يا

أميممر المممؤمنين أعطنممي ممما أعطيممت وأنممت طيممب الممنفس فممإني سمممعت أبممي يحممدث عممن رسممول اا صمممى اا عميممو

وسمم أنو قال من أعطى عطية وىو بيا طيب النفس بورك لممعطي ولممعطمى )) فمأىوى إلمى يمد المنصمور يريمد أن
(ٖ٘)

يقبميمما

 ,وعنممد مراجعممة ىممذا الحممديث لممم نعثممر عميممو فممي كتممب الحممديث(ٗ٘) ,سمموى فممي كتمماب كنممز العمممال وجمماء

مقرونماً بممالخبر السممابق(٘٘),وىممذا يممدل عمممى أنممو كممان يضممع الحممديث وفممق ممما تقتضمميو مصممالحو,لذا ال يمكممن الوثمموق

بأخباره.

أم مما عائش ممة فميم مما رواي ممات تظي ممر مم ممن خاللي مما أنيم مما اق ممرب ش ممخص مم ممن الرسمممولحت ممى مم ممن ابنت ممو السم مميدة

فاطمة ,)٘ٙ(ومن الممفت لالنتباه أن أبو بكر قمد غضمب ا ولمم يوافمق عممى عممل أبنتمو بينمما نبمي اإلسمالم يجيمزه
,واذا فرضنا صحة الخبر كيف عمم أبو بكر أن الغنماء حمرام ىمل ممن شمريعة أخمرى ونبمي غيمر محممد بمن عبمد اا

 ,واذا كان تفقو أبو بكر من الرسول ومستمد كالمو من تعاليم اإلسالم فالخبر باطمل ألنمو ال يعقمل إسمتياء أبمو
بكر ورضا الرسولبالعمل المحرم في اإلسالم .
وقد أُلحق بخبر الغناء في العيد قصة الحبشة ولعبيم بالمسجد أيام العيد,إذ كمان الرسموليحممل عائشمة لمنظمر
إلييم وأبو بكر ُينكر ذلك ,وقد تضاربت أحداث الخبر من حيمث مكمان وقوعمو واألشمخاص المذين شميدوا الحادثمة ,
لذا أرتأينا عرض نصوص مرويات الخبر كاممة حتى تتوضح صور االختالف فيو.
جمماء عممن عممروة بممن الزبيممر عممن عائشممة (( أن أبمما بكممر دخممل عمييمما دخممل عمييمما وعنممدىا جاريتممان فممي أيممام ِمنممى

تُدففان وتضربان والنبي صمى اا عميو وسممم ُم َ
متغش بثوبمو,فانتيرىما أبمو بكمر فكشمف النبمي صممى اا عميمو وسممم
((
ِ ))
عن وجيو ,فقال دعيما يا أبا بكر فإنيا أيام عيد وتمك أيام منى ,وبمنفس اإلسمناد عمن عائشمة قالمت أريمت النبمي
صمى اا عميو وسمم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وىم يمعبمون فمي المسمجد فزجمرىم عممر فقمال النبمي صممى اا

عميممو وسمممم دعيممم أمن ماً بنممي أرفممده))( ,) ٘ٚوجمماء فممي صممحيح مسمممم عممن عممروة قممال قالممت عائشممة ((واا لقممد أريممت
رسول اا صمى اا عميو وسممم يقموم عممى بماب حجرتمي والحبشمة يمعبمون بحمرابيم فمي مسمجد رسمول اا صممى اا
عميممو وسمممم يسممترني بردائممو لكممي أنظممر إلممى لعممبيم ثممم يقمموم مممن اجمممي حتممى أكممون أنمما التممي أنصممرف,فاقدروا قممدر

الجارية الحديثة السن حريصة عمى الميو)) (,)٘ٛوفي خبر أخر أيضاًعن عمروة عمن عائشمة قالمت (( وكمان يموم عيمد
()ٜ٘

يمعب السمودان بالمدرق

والحراب,فإمما سمألت رسمول اا صممى اا عميمو وسممم وامما قمال تشمتيين تنظمرين فقممت

نعمم ,فأقممامني وراءه خممدي عممى خممده وىممو يقمول دونكممم يمما بنمي أرفممده حتممى إذا ممممت قممال حسممبك قممت نعممم قممال

فماذىبي)) (ٓ, )ٙوعمن ىشمام عممن أبيمو عمن عائشممة قالمت

((

(ٔ)ٙ

جماء حمبش يزفنممون

فمي يموم عيممد فمي المسمجد فممدعاني

النبي صمى اا عميو وسمم فوضعت رأسي عمى منكبو فجعمت انظمر إلمى لعمبيم حتمى كنمت أنما التمي انصمرف عمن
))(ٕ)ٙ

النظر إلييم

وعمن أبممي ىريمرة قممال

((

بينمما الحبشممة يمعبممون عنممد رسمول اا صمممى اا عميممو وسمممم بحمرابيم إذ دخممل عمممر بممن

الخطاب,فأىوى إلى الحصباء يحصبيم بيا,فقال لو رسول اا صمى اا عميو وسمم دعيم يا عمر))(ٖ.)ٙ

اممما بقيممة الروايممات ,فممنحن لسممنا بحاجممة إلممى مناقشممة رجاليمما ألننمما تكممنمما عممنيم سممابقاً ,ولكممن نممود أن نشممير إلممى

اختالف ألفاظ الروايات تدل عمى وضعيا,فتارة نجد أن المعب كان أمام حجرة عائشة ُيستشف من ذلك أنيم جاءوا

من اجميا فقط  ,وأخرى الرسول يدعوىا لمنظر ويحث الراقصين من اجل إمتاع عائشة

مي بيمذه الكنيمة,
أما ما نقمو أبو ىريرة الدوسي الذي اشتير بكذبو واليك طرف من أخباره وىمو أول ممن ُكن َ
مي بيما,وأختمف فمي أسممو وأسمم أبيمو عممى نحمو ثالثمين قموالً أشميرىا عبمد المرحمن بمن
قيل كان لو ىره يمعمب بيما ف ُكن َ

صممخر ُ ,عممرف عنممو الكممذب والتممدليس عمممى رسممول اا فيقممول اإلمممام عمممي بممن أبممي طالممبعنممو إال أن أكممذب
الناس وفي رواية أخرى أكذب األحياء عمى رسول اا أبو ىريرة الدوسي  ,أمما أبمو حنيفمة فيقمر بعدالمة الصمحابة

ما عدا أبو ىريرة  ,وحديثو كان ساقط حتى عند بني أمية الذين لطالما خدميم بأخباره الموضوعة حتى أن مروان
بن الحكم قال لو ذات يوم ((دعا منك ,لقمد ضماع حمديث رسمول اا إذ كمان ال يحفظمو غيمرك)) واألخبمار مستفيضمة

بسقوط أحاديثو ال يسع المقام لذكرىا(ٗ.)ٙ

فيحمم ممل معنم ممى مختمم ممف تمامم مما ألنم ممو أطمم ممق الخبم ممر بم ممدون ذكم ممر عائشم ممة وانمم مما كم ممان الحبشم ممة يمعبم ممون عنم ممد
الرس م ممولفي م ممدخل عم م ممر معترضم م ماً,إذ ل م ممم يكت م م ِ
مف برض م مما الرس م ممولعم م ممى فع م ممل عائش م ممة,بل جعم م ممو مس م ممتمتع بم م مما

يرى,ويتخممذالعيممد لميممو والمممرح وتُيتممك حرمممة المسممجد الممذي َسم َمنفيممو أحكاممما خاصممة,ألجل عائشممة ,إن الوضممع
واضح في ىمذا الخبمر وضموح الشممس فمي كبمد السمماء,ألنو ال يعقمل ممن رجمل وقمور أو قائمد أممة أن يحممل زوجتمو
أمام المُ لتنظر إلى أفعمال الميمو فمي المسمجد,وىكذا حمديث أبمي ىريمرة المذي يبمين فيمو غضمب عممر بمن الخطماب

النتيمماك حرمممة المسممجد و رضمما الرسممول بممذلك الممذي كممان يقممول (( جنبموا مسمماجدكم مجممانينكم  ,واقامممة حممدودكم ,

وخصمومتكم وجمروىما يمموم جمعكمم)) (٘,)ٙفضممال عمن ذلممك كمان الرسممولال يسممح بحمممل السمالح فممي المسمجد حتممى
ألجل الصدقة أو المرور ,فروي أن رجال كان يتصدق بالنبل في المسجد ,فأمره النبيال يمر بيا في المسجد إال

وى ممو ق ممابض عم ممى نص مماليا جميع مما (,)ٙٙوق ممال(( إذا م ممررتم بالس مميام فم ممي أس مموق المسم ممممين أو مسم مماجدكم فأمس ممكوا

بالنصال,ال تجرحوا بيا أحدنا))(.)ٙٚ

رابعا  :ضرب الدف في النذر

جاء عن عمرو بن شعيب(,)ٙٛعمن أبيمو ,عمن جمده,أن اممرأة أتمت النبمي صممى اا عميمو وسممم ,فقالمت (( أن

أضرب عمى أرسمك بالمدف يما رسمول اا ,أنمي نمذرت أن أضمرب عممى أرسمك بالمدف)) ,فقمال ليما

( ,)ٜٙوروى الترمذي بسنده عن عبد اا بن بريدة(ٓ ,)ٚقال سمعت بريدة(ٔ ,)ٚيقول
((

((

أوفمي بنمذرك

))

خرج رسول اا صمى اا عميو وسمم في بعض مغازيو فمما انصرف جماءت جاريمة سموداء فقالمت يما رسمول اا

أني كنت نذرت إن ردك اا سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى ,فقال ليا رسول اا صمى اا عميمو وسممم
إن كنممت نممذرت فاضمربي واال فممال  ,فجعمممت تضممرب,فدخل أبممو بكممر وىممى تضممرب ثممم دخممل عمممي وىممي تضممرب ثممم
دخل عثمان وىو تضرب ثمم دخمل عمر,فألقمت المدف تحمت إسمتيا ثمم قعمدت عميمو فقمال رسمول اا صممى اا عميمو
وسمم إن الشيطان ليخماف منمك يما عممر أنمي كنمت جالسما وىمي تضمرب ,فمدخل أبمو بكمر وىمي تضمرب  ,ثمم دخمل
عمي وىي تضرب ,ثم دخل عثمان وىي تضرب  ,فمما دخمت أنت يا عمر ألقت الدف )) (ٕ.)ٚ

الرواية األولى ال ُيعتد بيا ألنيا جاءت عن طريق عمرو بن شعيب ,المقدوح من قبمل عممماء الجمرح والتعمديل,
وقد اختمفت األقوال في قدحو ,فيقول عنو ابن حنبل (( تمرك النماس حديثمو )) (ٖ,)ٚو ذكمره البخماري قمائالً ((ال يعماب
عميو بشيء إال أنو كان ال يسمع شيئا إال حدث بو)) (ٗ,)ٚأما العقيمي فيذكر نقالً عمن ابمن حنبمل((عممرو بمن شمعيب
))

ويضيف قائالً

((

حمديث عممرو بمن شمعيب

لو أشياء مناكير إنما نكتب حديثو لنعتبر بو ,فإما أن يكون حجة فال
عندنا و ٍاه وىو يقول أبي عن جدي عن النبي صمى اا عميو وسمم فمن ىاىنا ض ُمعف ))(٘, )ٚوابمن حبمان اعتمرض
عميو بقولو (( واذا روى عن أبيو عن جده ففيمو منماكير كثيمرة ال يجموز االحتجماج عنمدي بشميء,ألن ىمذا اإلسمناد ال

يخمو من أن يكون مرسال أو منقطعا ))( ,)ٚٙوالذىبي يروي عن ارجري(,)ٚٚأنو سأل أبمو داود صماحب السمنن عمن
عمرو بن شعيب  ,عن أبيو,عن جده ىل ىو حجة ؟ فأجاب

((

ال  ,وال نصف حجة )) ( ,)ٚٛوعجباً ألبي داود إذا

كان ىذا رأيو بعمرو,فمماذا يروي عنو ؟ أما ما ذكره الترمذي فال يمكن الوثوق بو ألن في سمند الروايمة ممن الثقمات
الذين يستبعد منيم التعدي عمى مقام الرسمولبيمذا الشمكل ,وىمذا أحمد أنمواع الوضمع يكمون سمند صمحيح فمي روايمة
كاذبة .
ثممم إن الروايممة تحمممل كثيممر مممن التناقضممات التممي تسممقطيا منيمما  ,كيممف يسمممح الرسممول بالغنمماء وضممرب

الدف بحجة انو نذر ويجمع الصحابة لالستماع مع عممو بحرمة العمل وحضور الشيطان الذي فمر ممن عممر ولمم
يأبو إلمى النبمي  أو كبمار الصمحابة الجالسمين ,فمإذا الرسمول يعممم بحرممة مما تفعممو الممرأة فكيمف يرضمى بمالحرام
؟واذا قمنا انو  رخص الوفاء بيكذا نذر لماذا سكتت المرأة عندما دخل عممر ومما المداعي لحضمور الشميطان إن

واضع الخبر قد أىان مقام الرسول وكل الصحابة الحاضرين معو لكي يعطي منقبة لمخميفة الثاني ولم يعممم ,إن
كان مسمما أن بخبره ىذا قد نكل بالدين اإلسالمي كمو فإذا نبيو(حاشاه من فعل ذلك)
يعقممد مجممالس الميممو والغنمماء فعمممى اإلسممالم السممالم ,إال أن الزندقممة واضممحة بيممذا الخبممر الممذي وضممع ليممدم اإلسممالم

وتعاليمو.

وتجدر اإلشارة إلى أن الروايات التي نوقشت سمفا كانت سمطوية الصنع ونقصد إنيا صمنعتيا يمد السياسمة
حتممى تتسممتر وراءىمما حممبيم لمغنمماء وعقممد مجالسممو ,فالغنمماء مممن العممادات االجتماعيممة السممائدة والتممي يصم ُمعب الممتخمص
منيمما ,ولممو جممذور تاريخيممة بعيممدة  ,يقممول المسممعودي ممما مضمممونو إن أول مممن اتخممذ العممود ىممو الممممك لمممك الممذي
يفصمو أربعة جدود عن أبي البشر قدم ( ,)ٜٚوأما عند العمرب ,فقمد اشمتير بعمض المغنيمين فمي مكمة والمدينمة وذاع
(ٔ)ٛ

صمميتيم مممنيم طممويس الممذي ذكمره األصممفياني( ٓ , ,)ٛفكانممت بينممو وبممين مغنممي مكممة ابممن سمري

منافسممة كبيمرة,

ولممما جمماء اإلسممالم وحممرم الغنمماء لممم يسممتطع الممبعض تممرك سممماع الغنمماء حتممى إن خمفمماء المسممممين كممانوا ال ينتيممون
عنو ,فمثال روي عن خوات

(ٕ)ٛ

أنو قال

((

خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فسمرنا فمي ركمب فمييم أبمو عبيمدة

بن الجراح وعبمد المرحمن بمن عموف فقمال القوم غننما ممن شمعر ضمرار فقمال عمر ادعموا اا فمميغن ممن بنيمات فمؤاده
يعني من شعره ,قال فما زلت أغنييم حتى كان السحر فقال عمر ارفع لسانك يا خوات فقد أسحرنا

))( ٖ)ٛ

,وفيما

بعممد تعاظمممت رغبممة الخمفمماء فممي الغنمماء ,السمميما بعممد تطممور الحضممارة وعصممر الرخمماء والتممرف  ,فقممد جعمموا المغنممين

يدخمون في مجالسيم ,والى ذلمك أشمار كمالم اإلممام الحسمين  لمعاويمة ((فخمذ ليزيمد فيمما أخمذ فيمو ممن اسمتقرائو
))( ٗ)ٛ

الكالبالميارشة عند التيارش والحمام السبق ألترابين والقيان ذوات المعازف وضرب المالىي تجده باص ار
وروي أن معاويمة كممان يممموم ابنممو يزيمد عممى حبممو لمغنمماء والقيممان(٘ ,)ٛفقمال يوممما ليزيممد

((

أسممقطت مروءتممك,

فق ممال يزي ممد أتكمم بمس مماني كمم ممة ؟ ق ممال نع ممم ,وبمس ممان أب ممي س ممفيان ب ممن ح ممرب وىن ممد بن ممت عتب ممة م ممع لس ممانك

))

ث ممم

قممال ((واا لقممد حممدثني عمممرو بممن العمماص واستشمميد عمممى ذلممك ابنممو عبممد اا بِصممدقو,أن أبمما سممفيان كممان يخمممع عمممى

المغنممي الفاض ممل والمض مماعف م ممن ثيابو,ولق ممد ح ممدثني أن ج مماريتي عب ممد اا ب ممن ج ممدعان( ,)ٛٙغنت مماه يوم مما فأطربت مماه
فجعل يخمع عمييما أثوابو ثوبا ثوبا حتى تجرد ,تجرد العير,ولقد كمان ىمو وعفمان ابمن أبمي العماص( ,)ٛٚربمما حممال

جاريممة العمماص بممن وائممل(,)ٛٛعمممى أعناقيممما ,فمم ار بيمما عمممى األبطممح وجمممة قمريش ينظممرون إلييممما ,ممرة عمممى ظيممر

أبيك] أي أبا سفيان[ ,ومرة عمى ظير عفان,فما الذي تنكر مني)) (.)ٜٛ

وكان يزيد بن عبد الممك عندما يستمع إلى الغناء حبابة يشق ثيابو ويقمول
لحبابممو جاريتممو ومغنيتممو

((

((

أريمد أن أطيمر

)) (ٓ)ٜ

وكمان يقمول

أتعمرفين أحممدا ىممو أطممرب منممي؟)) (ٔ ,)ٜولممم يكممن حممال بنممي العبمماس أفضممل فقممد ذكممر ابممن

خم ممدون ((أمعنم موا ف ممي المي ممو والمع ممب واتخ مماذ ارت ال ممرقص ف ممي المم ممبس والقض ممبان و األش ممعار, )ٜٕ ( ))...والشم مواىد
التاريخيمة كثيمرة تفصمح عممن حممب الخمفماء لميممو والغنماء و مممن المؤكممد أن تتحمرك األقممالم الممأجور ومممؤرخي السمممطة
لتضممع ممما يشمماؤون مممن روايممات تبمميح أفعمماليم مممن غيممر رادع أو واعممز دينممي واسممتمر الحممال حتممى عصممر أصممحاب
الصحاح السمتة  ,فكمان خمفماء بنمي العبماس يروجمون لمثمل تممك الروايمات السميما وانيمم يعمدون أنفسميم اقمرب النماس

لمرسول وأكثرىم التزاما بسيرتو .

خامساً  :موقف اإلسالم من سماع الغناء

السنة وكذلك الصحابة وأخي اًر رأي الفقياء من
سوف نمقي الضوء في ىذا المبحث عمى موقف القران و ُ
سماع الغناء وحضور مجالسو,فقد ُذكر في القران الكريم بعض اريات التي تحرم الغناء و االستماع إليو فقال
(ٗ)ٜ
اس من ي ْشتَ ِري لَيو ا ْلح ِد ِ
يث  ,)ٜٖ( ...وقد فسر ليو الحديث عمى انو الغناء
َْ َ
اا عز وجل َ و ِم َن الن ِ َ َ

كان سبب نزول ىمذه اريمة ىمو أن رسمول اا قمال  (( ال يحمل بيمع المغنيمات ,وال شمراؤىن ,وال التجمارة فميين
ماس م ممن ي ْش ممتَ ِري لَيمممو ا ْلح م ِمد ِ
يث, )ٜ٘( ))...وفُسمممر قولمممو تعمممالى
َْ َ
,وال أثم ممانين  ,وف مميين نزل ممت ى ممذه اريمممة َو ِممم َمن النمم ِ َ َ
واستَ ْف ِزْز م ِن استَطَع َ ِ
ك  ,)ٜٙ( ...عمى أنو الغناء والمزامير ,فيقول القرطبي (( في ارية مما يمدل
ص ْوتِ َ
َ ْ ْ
َ ْ
ت م ْنيُ ْم بِ َ
عمممى تح مريم المزاميممر والغنمماء والميممو  ,لقولممو واسممتفزز مممن اسممتطعت مممنيم بصمموتك وأجمممب عمممييم وممما كممان مممن

صوت الشيطان أو فعمو وما يتحسنو فواجب التنزه عنو)) (.)ٜٚ
ِ
ون ,)ٜٛ(الغنمماء كممانوا إذا سمممعوا القمرقن تغنموا ولعبموا  ,فسممامدون ىممو
وابممن عبمماس فسممر قولممو َ وأَنممتُ ْم َسممام ُد َ
()ٜٜ
اجتَنُِبوا قَ ْو َل ُّ
الز ِ
ور ,)ٔٓٓ( ...
الغناء بالحميرية  ,وقد فسر اإلمام أبو عبد اا الصادق قولو تعالى َ ...و ْ
عمى أنو الغناء(ٔٓٔ) ,وقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول تنيى عن سماع الغناء نذكر منيا عمى سبيل المثمال

أنوقال ((إن الغناء ينبت النفاق بالقمب)) (ٕٓٔ) ,وعن عمر بن الخطاب عن رسول اا قمال
وغناؤىمما ح مرام والنظممر إلييمما ح مرام وثمنيمما مثممل ثمممن الكمممب ))(ٖٓٔ) ,وفممي قممول أخممر لممو

والمعازف ))(ٗٓٔ).

((

((

ثممن القينمة سمحت

بعثممت بمحممق القينممات

أما موقف الصحابة فتكفينا شيادة عبد اا بن عمر عندما سمع صوت طبمل فأدخمل إصمبعيو فمي أذنيمو ,ثمم

تنحى,حتى كرر فعمو ثالث مرات,ثم قمال ((ىكمذا فعمل رسمول اا صممى اا عميمو وسممم))(٘ٓٔ) ,و

كمان ألىمل

البيممت أثم اًر فممي تربيممة المجتمممع ,وتنميممة الجانممب األخالقممي لممسممممين مممن خممالل نبممذ المفاسممد والتحممذير منيمما فيقممول

اإلمام محمد بن عممي البماقر (( الغنماء ممما وعمد اا عمز وجمل عميمو النمار)) ( ,)ٔٓٙو قمال(( مجممس الغنماء

مجمممس ال ينظممر اا عممز وجممل إلممى أىمممو  ,والغنمماء أخبممث ممما خمممق اا تعممالى  ,والغنمماء يممورث النفمماق ويعقممب الفقممر

))(,)ٔٓٚوق ممال أب ممو عب ممد اا الص ممادق (( بي ممت الغن مماء ال ت ممؤمن في ممو الفجيع ممة وال تج مماب في ممو ال ممدعوة وال يدخم ممو
))()ٔٓٛ

الممك

 ,وعنو  أيضا

)) (ٓٔٔ)

أكمل كسممبيا
الغناء فقال

((

((

الغناء عش النفاق))(,)ٜٔٓو في قول قخر لو  (( المغنية ممعونة,ممعون من

 ,وقيممل لاممام عمممي بممن موسممى الرضما  إن المممأمون العباسممي يقممول أنمك رخصممت فممي سممماع

كذب الزنديق  ,ما ىكذا كان إنما سألني عمن سمماع الغنماء فأعممتمو أن رجمال أتمى أبما جعفمر محممد

بن عممي بمن الحسمين عممييم السمالم فسمألو عمن سمماع الغنماء  ,فقمال لمو أخبرنمي إذا جممع اا تبمارك وتعمالى بمين
الحق والباطل  ,مع أييما يكون الغناء ؟ فقال الرجل مع الباطل  ,فقال لو أبو جعفمر عميمو السمالم حسمبك فقمد

حكمت عمى نفسك  ,فيكذا كان قولي لو )) (ٔٔٔ)  ,وعنمو قمال ((ممن نمزه نفسمو عمن الغنماء فمإن فمي الجنمة شمجرة
))(ٕٔٔ).

يأمر اا عز وجل الرياح أن تحركيا فيسمع ليا صوتا لم يسمع بمثمو ومن لم يتنزه عنو لم يسمعو

وأخي اًر نختم الحديث بعرض أراء بعض الفقياء في الغناء  ,يقول الشمافعي فمي الرجمل والممرأة الممذين يتخمذان

الغناء صناعتو

((

ال تجوز شيادة واحمد منيمما وذلمك أنمو ممن الميمو المكمروه المذي يشمبو الباطمل وأن ممن صمنع ىمذا

كان منسوبا إلى السفو وسقاطة المروءة ومن رضي بيذا لنفسمو كمان مسمتخفا)) (ٖٔٔ),ويمروي الشميخ الصمدوق (( ان

اجممر المغنممي والمغنيممة سممحت)) (ٗٔٔ) ,وقممال الشمميخ الطوسممي
البيوتي فيذكر أحكام المساجد قائالً

((

((

وكسممب المغنيممات وتعمممم الغنمماء ح مرام

وأن يصان ] أي المسجد [عن رفع الصبيان أصواتيم بالمعب وغيمره  ,وعمن

مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف  ,ويمنع فيو اختالط الرجال والنساء

الهوامش :

(ٔ) القمم .ٗ /

)) (٘ٔٔ)

 ,أممما

)) ()ٔٔٙ

.

(ٕ) الفراىيممدي ,أبممو عبممد الرحمان,الخميممل بممن احمممد (ت ٘ٔٚىممٜٚ٘/م ) كتمماب العممين  ,طٔ ,تحقيممق ,ميممدي المخزومممي ,
إب م مراىيم السم ممامرائي  ,مؤسسم ممة دار اليج م مرة( بم ممال مكم ممان ٜٔٗٓى م ممٜٔٛٛ/م) مم ممادة غنم ممى الجم مموىري ,إسم ممماعيل بم ممن

حم م مماد(ت ٖٖٜىم م ممٕٔٓٓ/م) ت م مماج المغ م ممة وص م ممحاح العربي م ممة ,طٗ ,تحقي م ممق ,أحم م ممد عب م ممد الغف م ممور عط م ممار ,دار العم م ممم

لمماليين(بيروت  ٔٗٓٚى ٜٔٛٚ/م) مادة غنى.

(ٖ) الترجيع ترديد القراءة ,وقيل ىو تقمارب ضمروب الحركمات فمي الصموت

ابمن األثير,مجمد المدين,أبو السمعادات,المبارك

بممن محمممد الجممزري (ٙٓٙىممٕٜٔٓ/م) النيايممة فممي غريممب الحممديث,طٔ,خممرج أحاديثممو وعمممق عميو,صممالح بممن محمممد بممن

العسميمي الغنماء فمي اإلسممالم
عويضمة ,دار الكتمب العمميمة (بيمروت ٔٗٔٛى ممٜٜٔٚ/م )ج ٕ ,ص ٕٕٓ العماممي,عمي ُ
تاريخو,أثرة ,أحكامو عمى المذاىب الخمسة,طٔ ,مؤسسة األعممي(بيروت ٗٓٗٔىمٜٔٛٗ/م) صٓٔ.

(ٗ) خالد بن ذكوان أبو الحسن وقيل أبو الحسين وأيضا أبو حصين مولده بالمدينة وسكن البصرة وعمر إلى أن ممات بيما

ابم م ممن حبم م ممان  ,محمم م ممد بم م ممن حبم م ممان بم م ممن احمم م ممد( ت ٖٗ٘ى م م ممٜٙ٘ /م ) مشم م مماىير عممم م مماء األمصم م ممار و أعم م ممالم فقيم م مماء

األقطار,طٔ,تحقيمق,مرزوق إبمراىيم ,دار الوفماء( المنصمورة ٔٔٗٔ ىممٜٜٔٔ/م) ص ٔ٘ٛالبماجي,أبو الوليمد ,سمميمان

بن خمف (ت ٗٗٚىم ٔٓٛٔ/م) التعديل والتجريح ,تحقيق أحمد لبزار (بال مكان بال تاريخ)ج ٕ,ص ٗ.٘ٙ

الربيع بنت معوذ بمن الحمارث بمن رفاعمة بمن الحمارث ,ممن المبايعمات تحمت الشمجرة عممرت حتمى عصمر األممويين وعفمراء
(٘) ُ
ىممي أم أبييمما فعممرف بممابن عف مراء الممذي قتممل يمموم بممدر ابممن سممعد  ,محمممد بممن سممعد ( ت ٖٕٓى ممٜٖٕ /م ) الطبقممات
الكبرى,تحقيق,إحسممان عبمماس,دار صممادر(بيروت ٖٔٚٚىم م ٜٔ٘ٛ/م) ج  ,ٛص  ٗٗٚابممن األثيممر ,أبممو الحسممن,عمي
بم م ممن أبم م ممي الكم م ممرم بم م ممن عبم م ممد الك م م مريم الشم م مميباني(ت ٖٓٙى م م مم ٕٖٕٔ/م) أُسم م ممد الغابم م ممة فم م ممي معرفم م ممة الصم م ممحابة ,مطبعم م ممة

اسماعميان(طيران بال تاريخ)جٗ,ص ٕٓٗ.

( )ٙوفي لفظ أخر  ,صبيحة عرسمي ابمن ماجمة ,أبمو عبمد اا محممد بمن يزيمد القزوينمي(ت ٖٕٚى م ٛٛٙ /م)سمنن ابمن ماجمة,
طٔ,تحقيق,خميل مأمون شيحا ,دار المعرفة (بيمروت ٜٔٗٔىممٜٜٔٛ/م)جٕ ,ص ٙٓٙأبمو داود ,سمميمان بمن األشمعث

بممن إسممحاق بممن بشممير األزديالسجسممتاني(ٕ٘ٚى ممٛٛٛ/م)سممنن أبممي داود  ,طٔ,تحقيق,خميممل مممأمون شمميحا ,دار المعرفممة

(بيروت ٕٕٗٔىم)ٕٓٓٔ/جٗ ,ص.ٖٙٙ

( )ٚالبخاري,أبوعبداا  ,محمد بن إسماعيل بن إبراىيم الجعفي(ت ٕ٘ٙىم ٜٛٙ /م) الجامع الصحيح ,دار صمادر (بيمروت

بال تاريخ) صٗٓ ٚابن ماجة  ,سننو ,جٕ,ص ٙٓٙالترمذي ,أبو عيسى ,محمد بن عيسى بن سورة (ت ٕٜٚىمم/

ٕٜٛم) سنن الترمذي ,دار ابن الحزم (بيروت ٖٓٗٔىمٕٓٔٓ/م)ص.ٖٖٚ

( ) ٛمن أخبارىا العجيبة أنيا قال ((أىديت إلمى رسمول اا صممى اا عميمو وسممم قناعما ممن رطمب وأجمر زغمب قالمت فأعطماني
ملء كفيو حميا أو ذىبا فقال تحمي بيذا)) القنماع الطبمق المذي يؤكمل عميمو ,و األجمري صمغار القثماء والزغمب ممن القثماء

ىو الوبر الذي يعمو الثمرة وىي صغيرة ,أن الخبر المذكور قنفا بعيد كمل البعمد عمن العقمل والمنطمق ,فمميس ممن المعقمول

الربي ممع ب ممالحمي وال ممذىب ,وف ممي المس ممممين أن مماس ك ممانوا ذوي فاق ممة ارج ممع الخب ممر ف ممي اب ممن
أن يك ممافل الرس ممول ىدي ممة ُ
سمعد,الطبقات,ج ٔ,ص ٗ ٖٜابمن حنبمل ,أحمممد بمن محممد بممن حنبمل(ت ٕٔٗىممٛ٘٘/م)مسممند أبمن حنبمل  ,دار صممادر

(بيممروت بممال تمماريخ) ج ,ٙص  ٖٜ٘ابممن منظممور  ,أبممو الفضممل  ,جمممال الممدين بممن مكممرم ( ت ٔٔٚىم م ٖٔٔٔ /م)
لسان العرب  ,طٔ  ,دار إحياء التراث العربي (بيروت ٘ٓٗٔىمٜٔٛٗ/م) مادة زغب.

( )ٜأحممد بممن عمممي العسممقالني( ت ٕ٘ٛىممٔٗٗٛ /م ) فممتح البمماري شممرح صممحيح البخمماري ,طٕ ,دار المعرفممة ( بيممروت بممال
تاريخ) ج,ٜص.ٔٙٙ

(ٓٔ) المصدر نفسو ,ج ,ٜص.ٔٙٙ

(ٔٔ) لقمد نيممى الرسممولعمن االخممتالء بالنسمماء األجنبيمات وقممد وردت عنممو أحاديمث كثيمرة بيممذا المضممون والتممي ال يسممع المقممام
لذكرىا فنذكر عمى سبيل المثال انو قال (( إياكم والدخول عمى النسماء )) ,وعنمو ((ال يخممون رجمل بمامرأة إال ممع ذي
محرم )) و (( ال يبتن رجل عنمد اممرأة إال أن يكمون ناكحما أو ذا محمرم )) و ((ال يمدخل رجمل عممى اممرأة إال وعنمدىا ذو
محممرم )) ابممن أبممي شم مميبو,عبد اا بممن محم مممد بممن إب مراىيم الكمموفي(ت ٖٕ٘ىم م ٜٛٗ/م ) المصممنف,طٔ,تحقيق,سممعيد

محمممد المحممام,دار الفكر(بيممروت ٜٔٗٓىممٜٔٛٛ/م) ج ٖ,ص ٓٔٗ الممدارمي ,أبممو محمممد ,عبممد اا بممن عبممد الرحمممان

(ت ٕ٘٘ىمٛٙٛ/م )سنن الدارمي ,مطبعة االعتدال(دمشق بال تماريخ)ج ٕ,ص ٕٚٛ

ابمن حبمان صمحيح ابمن حبمان

,طٕ ,حققممو وخممرج أحاديثممو وعمممق عميممو ,شممعيب االرنممؤوط  ,مؤسسممة الرسممالة (بيممروت ٗٔٗٔى ممٜٜٖٔ /م)ج ٕٔ ,ص

ٔٓٗ البييقممي ,أبممو بكممر ,احمممد بممن الحسممين(ت ٗ٘ٛى ممٔٓٙ٘ /م)السممنن الكبممرى,دار الفكر(بيممروت بممال تمماريخ) .ج
,ٚص . ٜٛ

(ٕٔ) ابن ماجة  ,سننو ,جٕ ,ص.ٙٓٙ

(ٖٔ) جعفر بن عمون بمن عممرو بمن حريمث المخزوممي الكموفي القرشمي  ,كنيتمو أبمو عمون  ,تموفي سمنة (ٕٗٓىممٜٛٔ/م) وقيمل
(ٕٓٚىمٕٕٛ/م) البخاري ,التاريخ الكبير ,تحقيق السيد ىاشم الندوي ,دار الفكر(بيروت بال تاريخ).جٕ,ص.ٜٔٚ

(ٗٔ) األجمح الكندي وأسمو يحيى بن عبد اا بن معاوية ,كنيتو أبو حجية ,توفي سنو (٘ٗٔىمٕٚٙ/م) ابن حنبل ,أحممد بمن
محمممد بممن حنبممل(ت ٕٔٗى ممٛ٘٘/م)العمممل ومعرفممة الرجممال,طٔ ,تحقيممق وتخري ,وصممي اا بممن محمممد عبمماس ,المكتممب

اإلسالمي (بيروت ٔٗٓٛىمٜٔٛٚ/م).جٕ,ص ٖٜ٘السمعاني ,أبو سمعد ,عبمد الكمريم بمن محممد بمن منصمور التميممي

(ت ٕ ٘ٙىم م م م م م م م م م م م م م م م م م مم ٔٔٙٙ /م) األنس م م م م م م م م م م م م م م م م م مماب ,طٔ ,تحقيق,عب م م م م م م م م م م م م م م م م م ممد اا عم م م م م م م م م م م م م م م م م م ممر الب م م م م م م م م م م م م م م م م م ممارودي,دار
الجنان(بيروت ٔٗٓٛىمٜٔٛٚ/م)ج٘,ص٘ٓٔ.

(٘ٔ) اسمو محمد بن مسمم بن تدرس مولى حكميم بمن حمزام ممن الحفماظ مممن سمكن المدينمة ومكمة وحديثمو عنمد أىمل المصمرين
توفي سنة (ٕٔٛىممٚٗ٘/م) ابمن حبمان ,مشماىير عممماء األمصمار ,ص ٔٔٔ البماجي ,التعمديل والتجمريح ,ج ٕ ,ص

.ٜٙٛ

( )ٔٙابن ماجة  ,سننو ,جٕ,ص.ٙٓٚ

( )ٔٚأبو الحسن أحمد بن عبد اا بن صالح الكوفي (ت ٕٔٙى م ٛٚٗ /م)معرفمة الثقمات ,طٔ( ,المدينمة المنمورة ٘ٓٗٔى م /
ٜ٘ٔٛم)ج ٔ,ص ٕٕٔ .

( )ٔٛأبو حفص,عمر بن أحمد بن عثمان(ت ٖ٘ٛىمٜٜ٘/م )تاريخ أسماء الثقات وممن نقمل عمنيم العممم,طٔ ,تحقيق,صمبحي
السامرائي ,دار السمفية(بال مكان ٗٓٗٔىمٜٖٔٛ/م) ص ٕ. ٕٙ

( )ٜٔابن سعد ,الطبقات,ج ,ٙص  ٖٜٗالجوزجاني  ,أبو إسحاق ,إبراىيم بمن يعقموب(ت ٕٜ٘ىممٕٛٚ /م) أحموال الرجمال,
طٔ ,تحقيق,صممبحي البممدري السامرائي,مؤسسممة الرسممالة (بيممروت ٘ٓٗٔىممٜٔٛٗ /م)جٔ,صٕ٘ العقيمممي  ,محمممد بممن
عمممرو بممن موسممى بممن حممماد ( ت ٕٕٖى ممٜٖٖ /م ) الضممعفاء الكبيممر ,طٕ,تحقيق,عبممد المعطممي أمممين قمعجممي,دار
الكت ممب العممي ممة ( بي ممروت ٔٗٔٛىم ممٜٜٔٚ/م)ج ٔ,ص ٕٕٔ الرازي,أب ممو محم ممد ,عب ممد ال ممرحمن ب ممن محم ممد التميم ممي

الحنظمي( ت ٖٕٚى م ٜٖٛ /م)الجمرح والتعمديل,طٔ ,دار إحيماء التمراث العربمي (بيمروت ٕٔٔٚىممٜٕٔ٘ /م)ج ٕ ,ص

 ٖٗٚالمجم ممروحين مم ممن المحم ممدثين والضم ممعفاء والمتم ممروكين ,طٔ ,تحقيم ممق ,محمم ممود إب م مراىيم ازيم ممد  ,دار الم مموعي (حمم ممب
ٖٜٔٙىمٜٔٚٙ/م)ج ٔ,ص ٘ٔٚ

(ٕٓ) الطوسمي ,أبممو جعفممر محمممد بممن الحسممن بممن عممي(ت ٓٗٙى م ٔٓٙٚ /م)رجممال الطوسممي ,تحقيممق ,جمواد القيومي,مؤسسممة
النشممر اإلسممالمي ( قممم ٘ٔٗٔىم م ٜٜٔٗ /م) صٖٕٗ الشبسممتري ,عبممد الحسممين الفممايق فممي رواة وأصممحاب اإلمممام
الصممادق عميممو السممالم,طٔ ,مؤسسممة النشممر اإلسممالمي التابعممة لجماعممة المدرسممين بقممم (قممم بممال تمماريخ) ج ٖ,ص ٖٗٙ

الطبسي,محمد جعفر رجال الشميعة فمي أسمانيد السمنة,طٔ ,مؤسسمة المعمرف االسمالمية(بال مكمان ٕٓٗٔ ى م ٜٜٜٔ/م)

ص .ٖٜ

(ٕٔ) العقيمي ,الضعفاء,جٗ ,صٖٓٔ.

(ٕٕ) العقيمي ,الضعفاء,جٗ ,صٖٓٔ ابن حجر  ,تعريف أىل التقديس بمراتب الموصموفين بالتمدليس,طٔ ,تحقيمق وتعميمق
 ,عاصم بن عبد اا القريوني ( عمان ٖٓٗٔىمٜٖٔٛ /م)جٔ ,ص٘ٗ.

(ٖٕ) األنبياء.ٔٛ ٔٙ/

(ٕٗ) الكميني ,أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسمحاق المرازي(ت ٖٕٜى م ٜٗٓ/م) الكمافي ,طٖ ,تحقيمق ,عممي أكبمر الغفماري,
دار الكتب اإلسالمية (طيران ٖٔٛٛىم ٜٔٙٛ /م) ج ,ٙص.ٗٗٙ

(ٕ٘) البخاري  ,صحيحو ,ص ٔ٘.ٜ

( )ٕٙلمراجعة تفاصيل الحادثة راجع الصدوق ,أبو جعفر محمد بن عمي بمن الحسمين بمن بابويمو القممي (تٖٔٛى م ٜٜٔ /م)
األمالي ,طٔ ,مؤسسة البعثة (طيران ٔٗٔٚىم ٜٜٔٙ /م) ص ٖ٘. ٚ

( )ٕٚابمن جبممر ,زيممن الممدين,عمي بممن يوسممف مممن أعممالم القمرن السممابع نيم األيمممان ,طٔ ,تحقيممق  ,أحمممد الحسمميني  ,مطبعممة
ستارة (قم ٔٗٔٛىمٜٜٔٚ/م) ص . ٖٖٙ

( )ٕٛابمن شماذان  ,الفضمل بمن شماذان األزدي النيسمابوري ( ت ٓ ٕٙىممٖٛٚ /م)اإليضماح ,تحقيمق ,جمالل المدين الحسميني
األرم مموي (ب ممال مك ممان ب ممال ت مماريخ) ص ٔٗ٘ الص ممدوق ,أب ممو جعف ممر محم ممد ب ممن عم ممي ب ممن الحس ممين ب ممن بابوي ممو القم ممي

(تٖٔٛىم ٜٜٔ /م) الخصال ,طٕ ,تحقيق ,عمي أكبر الغفاري (قمٖٔٗٓ ,ىم ٜٖٔٛ /م)ص ٓ. ٜٔ

( )ٕٜيقصد حسن البصري المعتزلي

(ٖٓ) ابن سعد ,الطبقات ,ج,ٚص.ٔٚٙ

(ٖٔ) سمرة بن جندب بن ىالل بن جري بن مرة الفزاري ,كنيتو أبو سعيد ويقال أبو عبد اا ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبمو
محمد ويقال أبو سميمان ,سكن البصرة وكان زياد يستحمفو عمييا فمما مات زياد أقره معاوية عاما أو نحوه ثم عزلو ممات

بالبصرة سنة (٘ٛىمٙٚٚ/م) سقط في قدر ممموءة ماء حا اًر فكمان ذلمك تصمديقا لقمول رسمول اا (ص) لمو و ألبمي ىريمرة
قخركم موتا في النار ابن حجر,تيذيب التيذيب,جٗ,ص.ٕٓٚ

(ٕٖ) المقدسمي ,أبممو شممامة ,عبممد الممرحمن بمن إسممماعيل بممن إبمراىيم (ت ٘ٙٙىممٕٔٙٙ/م)مختصمر المؤمممل فممي الممرد إلممى األمممر
األول,تحقيق ,صالح الدين مقبول أحمد  ,دار مكتبة الصحوة اإلسالمية (الكويت ٖٜٕٓٗٔٔٛ/م)جٔ,ص ٖ. ٙ

(ٖٖ) البخمماري  ,صممحيحو ,ص ٜٔٙمسمممم النيسممابوري,أبو الحسين,مسمممم بممن الحجمماج القُشمميري(ت ٕٔٙى ممٛٚٗ/م)صممحيح
مسمم,ط٘,دار الكتب العممية(بيروت ٕٔٗٚىمٕٓٓٛ/م)ص .ٖٔٛ

(ٖٗ) أبممو عبممد الممرحمن أحمممد بممن عمممي بممن شممعيب (تٖٖٓ ىم م ٜٔ٘/م) سممنن النسممائي,طٔ ,تحقيق,خميممل مممأمون شمميحا ,دار
المعرفة(بيروت ٕٔٗٛىم )ٕٓٓٚ/ص ٖٔٗ.

(ٖ٘) أبو المنذر ,ىشام بن عروة بن الزبير بن العوام  ,كان مولمده سمنة (ٓٙىممٜٙٚ/م وقيمل ٔٙىممٙٛٓ/م) وتموفي (٘ٗٔى م /
و قيل ٔٗٙىم ) /الباجي  ,التعديل والتجريح ,جٖ,صٔ.ٔٔٚ

( )ٖٙبعاث من أشير الوقائع التي كانت بين األوس والخزرج في السنة السابعة من البعثة النبوية ,كان عمى الخزرج عمرو
بن النعمان بن صالة بن عمرو بن بياضة ,وكان عمى األوس يومئذ حضير الكتائب ابن سماك بن عتيك ,فكمان الغممب

صدر النيار لمخزرج ثم نزل حضير وحمف ال أركب أو أقتل فتراجعمت األوس وحمفاؤىما وانيمزم الخمزرج وقتمل عممرو بمن

النعمان رئيسيم وكان قخر األيام بينيم ابن الجمموزي,أبو الفرج,عبممد الرحمان بن عممي بمن محمممد( ت ٜ٘ٚىمٖٔٔٛ /م

) المن ممتظم ف ممي ت مماريخ المم مموك واألم ممم ,طٔ,دار ص ممادر(بيروت ٖٔ٘ٛىم ممٜٖٔٛ /م)جٕ,صٖ٘ٛ

اب ممن خمدون,عب ممد

الممرحمن بممن محمممد بممن خمممدون الحضممرمي(ت ٛٓٛى ممٔٗٓ٘ /م) كتمماب العبممر ودي موان المبتممدأ والخبممر فممي أيممام العممرب

والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر,ط٘ ,دار القمم (بيروت  ٔٗٓٙىم ٜٔٛٗ/م) جٕ,ص.ٖٗٙ

( )ٖٚسننو ,جٕ ,ص.ٙٓٙ

( )ٖٛمحمد بن مسمم بن عبيد اا الزىري القرشي,كنيتو ,أبو بكر ,كان ممن الحفماظ وممدوني السميرة النبويمة ,ممات فمي السمابع
عشممر مممن شممير رمضممان سممنة (ٕٗٔىممٚٗٔ/م) ابممن حبان,مشمماىير عمممماء األمصممار,ص  ٜٔٓلممعمومممات عممن تبعيممة
الزى م ممري لبن م ممي أمي م ممة ارج م ممع األص م ممفياني ,أب م ممو الف م ممرج (ت ٖ٘ٙىم م ممٜٙٙ/م) األغ م مماني ,عم م ممي مينا,س م مممير ج م ممابر,دار

الفكر(بيروت بال تاريخ) جٕٕ,صٕٔ.

( )ٖٜاالسكافي وىو العالمة أبو جعفر محمد بن عبد اا السمرقندي  ,كان أعجوبة في الذكاء  ,وسمعة المعرفمة  ,ممع المدين
والنزاىة ,برع في عمم الكالم  ,توفي سنة (ٕٓٗىم ٛ٘ٗ/م) الذىبي  ,شممس المدين  ,محممد بمن احممد بمن عثممان ( ت

ٚٗٛىمٖٔٗٚ/م)سير أعالم النبالء  ,ط ,ٜتحقيق ,شعيب االرنؤوط  ,مؤسسة الرسالة (بيمروت ٖٔٗٔىممٜٜٕٔ/م)ج

ٓٔ ,ص ٓ٘٘

ٔ٘٘.

(ٓٗ ) مختمف في اسمو قيمل أن اسممو عميمر أو عمامر بمن عبمد وممنيم ممن قمال سمكين بمن عممرو وممنيم ممن قمال عبمد اا بمن
عمرو وقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد شمس وقيل عبد نيم فسماه النبي عبمد اا وىمو أشمبو شميء فيمو وكمان ممن
دوس أسمممم سممنة خيبممر سممنة سممبع مممن اليج مرة وىمماجر مممن دوس إلممى المدينممة مممات سممنة (ٜ٘ى م ممٜٙٚ /م ) السمممعاني,

األنساب ,جٕ,ص.٘ٓٚ

(ٔٗ) عمممرو بممن العمماص بممن وائممل بممن ىاشممم بممن سممعيد بممن سمميم ,أسمممم سممنة (ٛىممٕٜٙ /م) نممزل مصممر وىممو الممذي افتتحيمما فممي
خالفة عمر بن الخطاب ,ثم واله معاوية مصر بعد معركة صفين فمم يزل أمي ار عمييا إلى أن مات بيا  ,أما سمنة وفاتمو

فمختمف بيما فقيمل (ٕٗىممٕٙٙ /م ,وٖٗىممٖٙٙ /م و ٗٛى م ٙٙٛ /م ؤ٘ى م ٙٚٔ /م) البماجي ,التعمديل والتجمريح

,جٖ,ص.ٜٙٛ

(ٕٗ) المغيرة بن شعبة بن أبمى عمامر الثقفي,كنيتمو أبمو عبمد اا و قيمل أبمو عيسمى ,أصميبت عينمو يموم اليرمموك ممات بالكوفمة
وىو وال عمييا سنة (ٓ٘ىمٙٚٓ/م) ولو سبعون سنة ابن حبان,مشاىير عمماء األمصار ,ص٘.ٚ

(ٖٗ) ابممن شمماذان  ,الفضممل بممن شمماذان األزدي النيسممابوري ( ت ٓ ٕٙىممٖٛٚ /م)اإليضمماح ,تحقيممق ,جممالل الممدين الحسمميني
األرممموي (بممال مكممان بممال تمماريخ)ص ٗ ٜٗابممن أبممي الحديممد ( ت ٙ٘ٙىم م ٕٔ٘ٛ/م)شممرح ني م البالغممة ,تحقيق,أبممو

الفضل إبراىيم,مطبعة مكتبة المرعشي (بيروت ٖٔٛٚىمٜٔٙٚ/م) جٗ,صٖ.ٙ

(ٗٗ) ابن أبي الحديد  ,شرح ني البالغة,جٗ,صٗ.ٙ

(٘ٗ) ابممن أبممي الحديممد  ,شممرح ني م البالغممة,جٗ,صٗ ٙالبياضممي ,عمممي بممن يممونس العمماممي (ت ٛٚٚى ممٕٔٗٚ/م) الص مراط
المسممتقيم إلممى مسممتحقي التقممديم ,طٔ ,صممححو وحققممو وعمممق عميو,محمممد البمماقر البيبودي,مطبعممة الحيممدري( بممال مكممان

ٗ ٖٔٛىمٜٔٙٗ /م)جٖ ,ص.ٔٙٙ

( )ٗٙتذكرة الحفاظ,طٔ ,دار الكتب العممية ( بيروت بال تاريخ)جٔ ,صٗٗٔ.

( )ٗٚالصمفدي ,صممالح المدين خميممل بمن أيبممك بممن عبمد اا (تٗٚٙى م ٖٕٔٙ /م) الموافي بالوفيممات ,تحقيمق ,أحمممد األرنمماؤوط
,تركي مصطفى,دار إحياء التراث(ٕٓٗٔىمٕٓٓٓ /م)ج,ٕٚصٕٓٔ.

( )ٗٛتعريف أىل التقديس ,ص.ٕٙ

( )ٜٗأبو جعفر المنصور وأسمو عبد اا بن محمد بن عمى بن عبد اا بمن عبماس  ,ولمد سمنة (ٜ٘ىممٖٚٔ/م) تمولى الخالفمة
سنة(ٖٗٔىمٚ٘ٔ /م) وانتيت خالفتو بوفاتو بمكة لتسع خمون من ذي الحجة سنة (ٔ٘ٛىمٚٚٗ/م)ابن حبان  ,الثقمات ,

جٕ,صٕٖٗ الخطيممب البغممدادي ,أبممو بكممر ,احمممد بممن عمممي( ت ٖٗٙى ممٔٓٚٓ/م)تمماريخ بغممداد,طٔ,تحقيممق ,مصممطفى
عبد القادر عطا,دار الكتب العممية( بيروت ٔٗٔٚىم ٜٜٔٚ/م)ج ٔ ,ص . ٛٙ

(ٓ٘) اليراع قصبة ُيزمر بيا ابن األثير ,النياية في غريب الحديث,ج٘ ,ص٘.ٕٜ
(ٔ٘) تاريخ بغداد  ,ج ٗٔ ,ص.ٖٜ

(ٕ٘) الخطيممب البغممدادي  ,تمماريخ بغممداد,ج ٗٔ ,ص ٖٜابممن الجمموزي,المنتظم ,ج,ٛصٔٓٔ
,ج ,ٚص.ٛٙ

الممذىبي ,سممير أعممالم النممبالء

(ٖ٘) الخطيب البغدادي  ,تاريخ بغداد,ج ٗٔ ,ص.ٖٜ

(ٗ٘) راجع مثالً الطيالسي ,أبو داود سمميمان بمن داود الفارسمي البصمري (تٕٗٓ ى م ٜٛٔ /م)مسمند الطيالسمي ,دار الحمديث
(بي ممروت ب ممال ت مماريخ) اب ممن أب ممي ش مميبة  ,المص ممنف اب ممن حنب ممل  ,مس ممنده ال ممدارمي  ,س ممننو  ,البخ مماري ,ص ممحيحو ,

مسمم,صحيحو  ,ابن ماجة  ,سننو الترمذي  ,سننو أبو داود سننو  ,النسائي  ,سننو.

(٘٘) المتقممي الينممدي,عالء الممدين,عمي بممن حسممام الممدين البرىممان فمموري( ت ٜ٘ٚى ممٔ٘ٙٚ/م)كنممز العمممال فممي سممنن األق موال
واألفعال ,تحقيق ,بكري حياني ,صفوة السقا ,مؤسسة الرسالة(,بيروت ٜٔٗٓىمٜٜٔٛ/م)ج ,ٙص.٘ٙٚ

( )٘ٙلالطالع عمى بعض الروايات التي تظير فضل عائشة راجع البخاري ,صحيحو ,باب فضائل الصحابة .

( )٘ٚالبخاري  ,صحيحو  ,ص ٕ.ٙٙ
( )٘ٛص .ٖٔٛ

( )ٜ٘درق جمع الدرقة وىو ترس من جمود الفراىيدي ,كتاب العين  ,مادة درق.
(ٓ )ٙمسمم ,صحيحو ,ص.ٖٔٛ

(ٔ )ٙالزفن الرقص  ,يزفنون يرقصون الجوىري  ,الصحاح  ,مادة زفن.
(ٕ )ٙمسمم ,صحيحو ,ص .ٖٔٛ

(ٖ )ٙمسمم ,صحيحو ,ص  ٖٔٛالنسائي  ,سننو  ,ص ٖٔٗ.

(ٗ )ٙلمراجعة ما قمناه وأيضاً لمعرفة أراء العمماء بأبي ىريرة راجع مثالً ابن حبان ,مشاىير عمماء األمصار,صٖ٘ النووي,
محي الدين ,أبو زكريما بمن شمرف(ت ٙٚٙىممٕٔٚٚ /م)المجمموع فمي شمرح الميمذب  ,دار الفكمر ( بيمروت بمال تماريخ )

جٔ,ص ٕٙٙابممن أبممي الحديممد  ,شممرح ني م البالغممة  ,جٗ,ص ٙٛج,ٔٙصٗٔ ابممن حجممر ,تيممذيب التيممذيب,طٔ,دار
الفكر(بيروت ٗٓٗٔىمٜٖٔٛ/م) جٕٔ,صٕٖٚ

(٘ )ٙالصممنعاني ,أبممو بكممر عبممد الممرزاق بممن ىمممام بممن نممافع الحميممري(تٕٔٔىم م ٕٛٙ /م) المصممنف  ,تحقيممق حبيممب الممرحمن
األعظمي ( بيروت ٖٓٗٔىمٜٖٔٛ/م)ج ٔ ,ص ٕٗٗ.

( )ٙٙالمصدر نفسو  ,ج ٔ ,ص ٖٗٗ.
( )ٙٚالمصدر نفسو  ,ج ٔ ,صٗٗٗ.
( )ٙٛأبو داود ,سننو,جٖ  ,صٖ٘ٔ .

( )ٜٙىو الصحابي بريدة بن حصيب بن عبد اا بن الحارث,من ساكني الكوفة أتى خراسان وتوفي أيام يزيد بن معاوية ابن
خياط ,طبقات خميفة بن خياط,تحقيق,سييل زكار,دار الفكر(بيروت ٗٔٗٔىمٜٜٖٔ /م)صٗ.ٔٛ

(ٓ )ٚعبمد اا بممن بريممدة بممن الحصميب االسممممي ,تممابعي ثقممو ,ولمي قضمماء مممرو ومممات بيما سممنة (٘ٔٔىممٖٖٚ/م) ابممن حبممان ,
مشاىير عمماء األمصار ,صٕٕٓ العجمي  ,معرفة الثقات,جٕ ,صٕٕ.

(ٔ )ٚسننو  ,ص.ٔٓٔٙ

(ٕ )ٚعمرو بن شعيب بمن محممد بمن عبمد اا بمن عممرو بمن العماص أبمو إبمراىيم السميمي  ,تموفي سمنة (ٔٔٛىممٖٚٙ/م) ابمن
خياط ,طبقات خميفة ,ص ٕٔ٘ البخاري ,التاريخ الكبير,ج ,ٙص ٕٖٗ.

(ٖ )ٚالعمل  ,ج ٔ ,ص ٖٖٔ .

(ٗ )ٚالضعفاء الصغير ,ط ,تحقيق,محمود إبراىيم زايد,دار المعرفة (بيروت ٔٗٓٙىمٜٔٛ٘/م) ص . ٛٛ
(٘ )ٚالضعفاء ,ج ٖ,ص ٖ.ٕٚ

( )ٚٙالمجروحين,ج ٕ ,ص ٖ.ٚ

( )ٚٚلم ُيذكر سوى أنو أبمو عبيمد  ,محممد بمن عممي صماحب أبمي داود ارجمع ممثال الذىبي,تمذكرة الحفماظ ,جٕ,صٔ ٜ٘ابمن
حجر ,تيذيب التيذيب ,جٗ,صٓ٘ٔ.
( )ٚٛميزان االعتدال في نقد الرجال ,طٔ ,تحقيق ,عمي محمد معوض ,عادل أحمد عبد الموجود ,دار الكتب العممية
(بيروت ٗٔٗٔىمٜٜٔ٘ /م)جٖ ,ص ٗ.ٕٙ

( )ٜٚأب ممو الحس ممن عم ممي ب ممن الحس ممين ب ممن عم ممي(ت ٖٗٙى م م ٜ٘ٚ /م) م ممروج ال ممذىب ومع ممادن الج مموىر,طٔ,ط ,تحقي ممق,أمير
مينا,مؤسسة األعممي(بيروت ٕٔٗٔىمٕٓٓٓ/م)جٗ,صٖٕٗ.

(ٓ )ٛاألغاني,جٗ,صٔ.ٕٛ

(ٔ)ٛالمصدر نفسو ,جٔ.ٖٓٛ ,

(ٕ )ٛخوات بن جبير  ,يكنى بأبي عبد اا وقيل أبو صالح األنصاري شيد بدر وتوفي سنة (ٓٗىم ممٙٙٓ /م) ابمن الجموزي ,
المنتظم ,ج٘,صٜٔٙم م م م ٕ.ٔٚ

(ٖ )ٛالصفدي ,الوافي  ,جٖٔ,ص.ٕٙٚ

(ٗ )ٛابن قتيبة ,أبو محمد عبد اا بن مسمم الدينوري(ت ٕٚٙىم ٜٛٛ /م)اإلمامة والسياسة,تحقيق,خميل المنصمور,دار الكتمب
العممية ( بيروت ٔٗٔٛىم ٜٜٔٚ/م)جٔ,صٔ٘ٔ.

(٘ )ٛالقيان اإلماء ابن سالم,غريب الحديث,جٗ,صٖٔٔ.

( )ٛٙىو عبد اا بن جدعان بن عمرو بن كعب بمن سمعد بمن تميم بمن ممرة  ,وفمي داره تمم حممف الفضمول المذي شماركت بمو
بنو ىاشم  ,وبنو المطمب  ,وأسد أبن عبد العزى  ,وزىرة بن كالب  ,وتيم بن مرة  ,فتعاقدوا وتعاىدوا عممى أن ال يجمدوا
بمكممة مظموممما مممن أىميمما وغيممرىم ممممن دخميمما مممن سممائر النمماس إال قمماموا معممو  ,وكممانوا عمممى مممن ظممممو حتممى تممرد عميممو

مظممتو ,كان ممن يممك الجواري المغنيات في الجاىمية األصفياني ,األغاني ,ج ,ٛصٖٓٗ.

( ) ٛٚعفممان ب ممن أب ممي العمماص ب ممن أمي ممة ب ممن عبممد ش مممس ,وى ممو وال ممد الخميفممة ال ارش ممدي الثال ممث عثم ممان بممن عف ممان اب ممن س ممعد,
الطبقات,ج  ,ٛص ٘ٗ .

( )ٛٛوالد عمرو بن العاص الذي ترجمنا لو مسبقاً

( )ٜٛابن أبي الحديد,شرح ني البالغة ,ج,ٔٛصٖٓٔ.

(ٓ )ٜابن عساكر ,أبمو القاسمم عممي بمن الحسمن بمن ىبمة اا الدمشمقي الشمافعي (تٔ٘ٚى م ٔٔٚ٘ /م) تماريخ مدينمة دمشمق
وذكر فضميا وتسمية من حمّيا من األماثل أو إجتاز بنواحييا من واردييا وأىميا,تحقيق ,عممي شميري دار الفكر(بيمروت

٘ٔٗٔىم ٜٜٔ٘ /م) ج,ٜٙصٔ.ٜ

(ٔ )ٜالمصدر نفسو ,ج.ٜٔ ,ٜٙ

(ٕ )ٜمقدمة ابن خمدون ط٘ ,دار القمم( بيروت ٘ٓٗٔىم م )ٜٔٛٗ /جٔ ,ص.ٕٗٛ
(ٖ )ٜلقمان .ٙ/

(ٗ )ٜالثوري ,أبو عبد اا سفيان بن سمعيد بمن مسمروق الكموفي(ت ٔ ٔٙى ٚٚٚ /م) تفسمير سمفيان الثموري ,صمححو ورتبمو

وعم م م م ممق عمي م م م ممو ارج م م م ممع النس م م م ممخة وض م م م ممبط أعالمي م م م مما لجن م م م ممة م م م م ممن العمم م م م مماء ,دار الكت م م م ممب العممي م م م ممة(بيروت ٖٓٗٔى

ٜٖٔٛ/م)ص ٕٖٛالصنعاني ,تفسير القرقن,طٔ,تحقيق ,مصطفى مسمم محمد( ,الرياض ٓٔٗٔى م ٜٜٔٓ /م).ج ٖ,
ص٘ٓٔ

(٘ )ٜالطبمري ,أبممو جعفممر محمممد بممن جريمر (ت ٖٓٔى م ٜٕٕ /م)جممامع البيممان فممي تأويمل القرقن,قممدم لممو الشمميخ خميممل الممميس ,
ضبط وتوثيق وتخري  ,صدقي جميل العطار ,دار الفكر (بيروت ٘ٔٗٔ ى ٜٜٔ٘ /م) ج ٕٔ,ص ٖ.ٚ

( )ٜٙاإلسراء . ٙٗ /

( ) ٜٚأب م م م م ممو عب م م م م ممد اا محم م م م م ممد ب م م م م ممن أحم م م م م ممد (تٔٙٚى م م م م م م  ٕٕٔٚ/م) الج م م م م ممامع ألحك م م م م ممام القم م م م م مرقن ,دار إحي م م م م مماء التم م م م م مراث
العربي(بيروت ٘ٓٗٔىمٜٔٛ٘/م)جٓٔ ,صٓ.ٕٜ

( )ٜٛالنجم . ٙٔ /

( )ٜٜالطبري  ,جامع البيان  ,ج,ٕٚص ٔٓٚالقرطبي  ,الجامع ألحكام القرقن ,جٗٔ ,ص ٔ٘.

(ٓٓٔ) الح .ٖٓ/

(ٔٓٔ) الكميني ,أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي(ت ٖٕٜى م ٜٗٓ/م) الكمافي ,طٖ ,تحقيمق ,عممي أكبمر الغفماري,
دار الكتب اإلسالمية (طيران ٖٔٛٛىم ٜٔٙٛ /م) ج  , ٙص ٖٔٗ.

(ٕٓٔ) أبو داود  ,سننو,جٕ ,ص.ٖٙٚ

(ٖٓٔ) الطبراني,المعجم الكبير ,طٕ ,تحقيق,حمدي بن عبد المجيد السمفي ,دار إحياء التمراث العربي(القماىرة بمال تماريخ)جٔ,
ص ٖ. ٚ

(ٗٓٔ) المصدر نفسو,جٔ ,صٖ.ٚ

(٘ٓٔ) ابن ماجة  ,سننو,جٕ,ص .ٙٓٚ

( )ٔٓٙالمغربي  ,نعمان بن محمد التميمي ( ت ٖٖٙىم ٜٖٚ /م) دعائم اإلسالم ,طٕ ,تحقيق,قصف بن عمي أصغر
فيضي ,دار المعارف( مصر بال تاريخ) ج ٕ  ,ص .ٕٓٚ

( )ٔٓٚالمصدر نفسو ,ج ٕ  ,ص .ٕٓٚ
( )ٔٓٛالكميني ,الكافي,ج ,ٙص ٖٔٗ .
( )ٜٔٓالمصدر نفسو ,ج ,ٙص ٖٖٗ .
(ٓٔٔ) المصدر نفسو,ج٘,ص.ٜٔٔ

(ٔٔٔ) المصدر نفسو ,ج , ٙصٖٖ٘.

(ٕٔٔ) المصدر نفسو ,ج ,ٙص ٖٗٗ .

(ٖٔٔ) أبو عبد اا محمد بن إدريس (تٕٗٓىم ٜٛٔ /م) كتاب األم ,دار الفكر(بيروت ٖٓٗٔىممٜٖٔٛ/م)ج ,ٙص
.ٕٕٙ

(ٗٔٔ) الصدوق ,أبو جعفر محمد بن عمي بن الحسين بن بابويو القمي (تٖٔٛىم ٜٜٔ /م) من ال يحضره الفقيو ,طٕ,
تحقيق ,عمي أكبر الغفاري (قم ٜٖٗٓٗٔٔٛ/م)جٖ,صٕٔٚ

(٘ٔٔ) النياية ,تحقيق,أغا برزك الطيراني,دار األندلس(بيروت بال تاريخ)ص ٘. ٖٙ

( )ٔٔٙمنصور بن يونس بن إدريس كشاف القناع عن متن اإلقناع ,تحقيق ,ىالل مصيمحي مصطفى ىالل ,دار الفكر
(بيروت ٕٓٗٔىمٜٔٛٔ/م)ج ٕ ,ص . ٕٗٙ

ـــــ القرآن الكريم

أوال :المصادر القديمة:

ابن األثير,مجد الدين,أبو السعادات,المبارك بن محمد الجزري (ٙٓٙىمٕٜٔٓ/م)

ٔ .النيايم ممة ف م مي غريم ممب الحم ممديث,طٔ ,خم ممرج أحاديثم ممو وعمم ممق عميو,صم ممالح بم ممن محمم ممد بم ممن عويضم ممة ,دار الكتم ممب العمميم ممة
(بيروت ٔٗٔٛىممٜٜٔٚ/م).

ابن األثير ,أبو الحسن,عمي بن أبي الكرم بن عبد الكريم الشيباني(ت ٖٓٙىمٕٖٕٔ/م)

ٕ .أُسد الغابة في معرفة الصحابة ,مطبعة اسماعميان(طيران بال تاريخ).
الباجي,أبو الوليد ,سميمان بن خمف (ت ٗٗٚىم ٔٓٛٔ/م)

ٖ .التعديل والتجريح ,تحقيق أحمد لبزار (بال مكان بال تاريخ).

البخاري,أبوعبداا  ,محمد بن إسماعيل بن إبراىيم الجعفي(ت ٕ٘ٙىم ٜٛٙ /م)

ٗ .التاريخ الكبير ,تحقيق السيد ىاشم الندوي ,دار الفكر(بيروت بال تاريخ).

٘ .الضعفاء الصغير ,ط ,تحقيق,محمود إبراىيم زايد,دار المعرفة (بيروت ٔٗٓٙىمٜٔٛ٘/م)
البياضي ,عمي بن يونس العاممي (ت ٛٚٚىمٕٔٗٚ/م)

 .ٙالص مراط المسممتقيم إلممى مسممتحقي التقممديم ,طٔ,صممححو وحققممو وعمممق عميو,محمممد البمماقر البيبودي,مطبعممة الحيممدري( بممال
مكان ٗ ٖٔٛىمٜٔٙٗ /م).

البييقي ,أبو بكر ,احمد بن الحسين(ت ٗ٘ٛىمٔٓٙ٘ /م)

 .ٚالسنن الكبرى,دار الفكر(بيروت بال تاريخ).

الترمذي ,أبو عيسى ,محمد بن عيسى بن سورة (ت ٕٜٚىمٜٕٛ /م)

 .ٛسنن الترمذي ,دار ابن الحزم (بيروت ٖٓٗٔىمٕٓٔٓ/م).

الثوري ,أبو عبد اا سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي(ت ٔ ٔٙى ٚٚٚ /م)

 .ٜتفس ممير س ممفيان الث مموري ,ص ممححو ورتب ممو وعم ممق عمي ممو ارج ممع النس ممخة وض ممبط أعالمي مما لجن ممة م ممن العمم مماء ,دار الكتم ممب
العممية(بيروت ٖٓٗٔى ٜٖٔٛ/م).

ابن جبر ,زين الدين,عمي بن يوسف من أعالم القرن السابع

ٓٔ .ني األيمان ,طٔ ,تحقيق  ,أحمد الحسيني  ,مطبعة ستارة (قم ٔٗٔٛىمٜٜٔٚ/م).

الجوزجاني  ,أبو إسحاق ,إبراىيم بن يعقوب(ت ٕٜ٘ىمٕٛٚ /م)

ٔٔ.

أحوال الرجال ,طٔ ,تحقيق,صبحي البدري السامرائي,مؤسسة الرسالة (بيروت ٘ٓٗٔىمٜٔٛٗ /م).

ٕٔ.

الض م ممعفاء والمت م ممروكين ,طٔ ,تحقي م ممق ,عب م ممد اا القاض م ممي ,دار الكت م ممب العممي م ممة ( بي م ممروت ٔٗٓٙىم م مم/

ابن الجمموزي,أبو الفرج,عبممد الرحمان بن عممي بمن محمممد( ت ٜ٘ٚىمٖٔٔٛ /م )
ٜ٘ٔٛم).

ٖٔ.

المنتظم في تاريخ المموك واألمم ,طٔ,دار صادر(بيروت ٖٔ٘ٛىمٜٖٔٛ /م).

الجوىري ,إسماعيل بن حماد(ت ٖٖٜىمٕٔٓٓ/م)

ٗٔ.

الصم م ممحاح تم م مماج المغم م ممة وصم م ممحاح العربيم م ممة ,طٗ  ,تحقيم م ممق ,أحمم م ممد عبم م ممد الغفم م ممور عطم م ممار ,دار العمم م ممم

لمماليين(بيروت  ٔٗٓٚى ٜٔٛٚ/م)

ابن حبان  ,محمد بن حبان بن احمد ( ت ٖٗ٘ىمٜٙ٘ /م )

٘ٔ.
.ٔٙ

الثقات,طٔ,دائرة المعارف العثمانية (اليند ٖٖٜٔىمٜٖٔٚ/م).

صم ممحيح ابم ممن حبم ممان ,طٕ  ,حققم ممو وخم ممرج أحاديثم ممو وعمم ممق عميم ممو ,شم ممعيب االرنم ممؤوط  ,مؤسسم ممة الرسم ممالة

(بيروت ٗٔٗٔىمٜٜٖٔ /م).

.ٔٚ

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ,طٔ ,تحقيق ,محمود إبراىيم زايد  ,دار الموعي (حممب

.ٔٛ

مشمماىير عمممماء األمصممار و أعممالم فقيمماء األقطممار,طٔ,تحقيممق,مرزوق إب مراىيم ,دار الوفمماء( المنصممورة

ٖٜٔٙىمٜٔٚٙ/م).

ٔٔٗٔ ىمٜٜٔٔ/م) .

ابن حجر  ,أحمد بن عمي العسقالني( ت ٕ٘ٛىمٔٗٗٛ /م )

.ٔٛ

تعريممف أىممل التقممديس بم ارتممب الموصمموفين بالتممدليس,طٔ ,تحقيممق وتعميممق  ,عاصممم بممن عبممد اا القريمموني (

.ٜٔ

تيذيب التيذيب,طٔ,دار الفكر(بيروت ٗٓٗٔىمٜٖٔٛ/م)

عمان ٖٓٗٔىمٜٖٔٛ /م).

ٕٓ.

فتح الباري شرح صحيح البخاري ,طٕ ,دار المعرفة ( بيروت بال تاريخ)

ابن أبي الحديد ( ت ٙ٘ٙىم ٕٔ٘ٛ/م)

ٕٔ.

شرح ني البالغة ,تحقيق,أبو الفضل إبراىيم,مطبعة مكتبة المرعشي (بيروت ٖٔٛٚىمٜٔٙٚ/م).

ابن حنبل ,أحمد بن محمد بن حنبل(ت ٕٔٗىمٛ٘٘/م)

ٕٕ.

العمم ممل ومعرفم ممة الرجم ممال,طٔ  ,تحقيم ممق وتخري ,وصم ممي اا بم ممن محمم ممد عبم مماس ,المكتم ممب اإلسم ممالمي (بيم ممروت

ٔٗٓٛىمٜٔٛٚ/م).

ٖٕ.

مسند أبن حنبل  ,دار صادر (بيروت بال تاريخ)

ٕٗ.

تاريخ بغداد,طٔ,تحقيق ,مصطفى عبد القادر عطا,دار الكتب العممية( بيروت ٔٗٔٚىم ٜٜٔٚ/م).

ٕ٘.

كت مماب العب ممر وديم موان المبت ممدأ والخب ممر ف ممي أي ممام الع ممرب والعج ممم والبرب ممر وم ممن عاص ممرىم م ممن ذوي الس مممطان

.ٕٙ

مقدمة ابن خمدون ,ط٘,دارالقمم (بيروت ٘ٓٗٔىممٜٔٛٗ/م).

.ٕٚ

تاريخ ابن خياط ,تحقيق  ,سييل زكار  ,دار الفكر(بيروت ٗٔٗٔىمٜٜٖٔ /م).

الخطيب البغدادي ,أبو بكر ,احمد بن عمي( ت ٖٗٙىمٔٓٚٓ/م)

ابن خمدون,عبد الرحمن بن محمد بن خمدون الحضرمي(ت ٛٓٛىمٔٗٓ٘ /م)
األكبر,ط٘ ,دار القمم (بيروت  ٔٗٓٙىم ٜٔٛٗ/م).

ابن خياط  ,خميفة بن خياط ( ت ٕٓٗىمٛ٘ٗ /م)

.ٕٛ

طبقات خميفة بن خياط,تحقيق,سييل زكار,دار الفكر(بيروت ٗٔٗٔىمٜٜٖٔ /م).

الدارمي ,أبو محمد ,عبد اا بن عبد الرحمان (ت ٕ٘٘ىمٛٙٛ/م )

سنن الدارمي ,مطبعة االعتدال(دمشق بال تاريخ).

.ٕٜ

أبو داود ,سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزديالسجستاني(ٕ٘ٚىمٛٛٛ/م)

ٖٓ.

سنن أبي داود  ,طٔ,تحقيق,خميل مأمون شيحا ,دار المعرفة (بيروت ٕٕٗٔىم.)ٕٓٓٔ/

الذىبي  ,شمس الدين  ,محمد بن احمد بن عثمان ( ت ٚٗٛىمٖٔٗٚ/م)

ٖٔ.

تذكرة الحفاظ, ,طٔ ,دار الكتب العممية ( بيروت بال تاريخ).

ٖٖ.

ميزان االعتدال في نقد الرجال ,طٔ ,تحقيق ,عمي محممد معموض ,عمادل أحممد عبمد الموجمود ,دار الكتمب

سير أعالم النبالء  ,ط ,ٜتحقيق ,شعيب االرنؤوط  ,مؤسسة الرسالة (بيروت ٖٔٗٔىمٜٜٕٔ/م).

ٕٖ.

العممية (بيروت ٗٔٗٔىمٜٜٔ٘ /م).

الرازي,أبو محمد ,عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظمي( ت ٖٕٚىم ٜٖٛ /م)

.ٖٙ

الجرح والتعديل,طٔ ,دار إحياء التراث العربي (بيروت ٕٔٔٚىمٜٕٔ٘ /م).

.ٖٚ

الطبقات الكبرى,تحقيق,إحسان عباس,دار صادر(بيروت ٖٔٚٚىم ٜٔ٘ٛ/م).

.ٖٛ

غريب الحديث ,طٔ,تحقيق,محمد عبد المعيد خان,دار الكتاب العربي( بيروت ٖٜٔٙىممٜٔٚٙ/م).

.ٖٜ

األنساب ,طٔ,تحقيق,عبد اا عمر البارودي,دار الجنان(بيروت ٔٗٓٛىمٜٔٛٚ/م).

ٓٗ.

اإليضاح ,تحقيق ,جالل الدين الحسيني األرموي (بال مكان بال تاريخ).

ٔٗ.

كتاب األم ,دار الفكر(بيروت ٖٓٗٔىممٜٖٔٛ/م).

ٕٗ.

تم م م مماريخ أسم م م ممماء الثقم م م ممات ومم م م ممن نقم م م ممل عم م م ممنيم العمم م م ممم,طٔ ,تحقيق,صم م م ممبحي السم م م ممامرائي ,دار السم م م مممفية(بال

ابن سعد  ,محمد بن سعد ( ت ٕٖٓىمٜٖٕ /م )

ابن سالم ,أبو عبيد ,القاسم بن سالم اليروي(ت ٕٕٗىمٖٛٛ/م)

السمعاني ,أبو سعد ,عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت ٕ٘ٙىمٔٔٙٙ /م)

ابن شاذان  ,الفضل بن شاذان األزدي النيسابوري ( ت ٓ ٕٙىمٖٛٚ /م)
الشافعي ,أبو عبد اا محمد بن إدريس (تٕٗٓىم ٜٛٔ /م)

ابن شاىين ,أبو حفص,عمر بن أحمد بن عثمان(ت ٖ٘ٛىم) /
مكان ٗٓٗٔىمٜٖٔٛ/م).

ابن أبي شمميبو,عبد اا بن محمممد بن إبراىيم الكوفي(ت ٖٕ٘ىم ٜٛٗ/م )

ٖٗ.

المصنف,طٔ,تحقيق,سعيد محمد المحمام,دار الفكر(بيروت ٜٔٗٓىمٜٔٛٛ/م)

الصفدي ,صالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اا (تٗٚٙىم ٖٕٔٙ /م)

ٗٗ.

الوافي بالوفيات ,تحقيق ,أحمد األرناؤوط ,تركي مصطفى,دار إحياء التراث(ٕٓٗٔىمٕٓٓٓ /م) .

٘ٗ.

تفسير القرقن,طٔ,تحقيق ,مصطفى مسمم محمد( ,الرياض ٓٔٗٔىم ٜٜٔٓ /م).

الصنعاني ,أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري(تٕٔٔىم ٕٛٙ /م)

.ٗٙ

المعجم ممم األوسم ممط,تحقيق ,طم ممارق بم ممن عم مموض اا ,عبم ممد المحسم ممن الحسم مميني ,دار الحم ممرمين (القم مماىرة ٘ٔٗٔىم م م /

ٜٜ٘ٔم).

.ٗٚ

المعجم الكبير ,طٕ,تحقيق,حمدي بن عبد المجيد السمفي ,دار إحياء التراث العربي (القاىرة بال تاريخ).

 .ٗٛالمصنف  ,تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ( بيروت ٖٓٗٔىمٜٖٔٛ/م)

الطبري ,أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٖٓٔىم ٜٕٕ /م)

.ٜٗ

جامع البيان في تأويل القرقن,قدم لو الشميخ خميمل المميس  ,ضمبط وتوثيمق وتخمري  ,صمدقي جميمل العطمار,

دار الفكر (بيروت ٘ٔٗٔ ى ٜٜٔ٘ /م).

الطوسي ,أبو جعفر محمد بن الحسن بن عمي(ت ٓٗٙىم ٔٓٙٚ /م)

ٓ٘.

رجال الطوسي ,تحقيق ,جواد القيومي,مؤسسة النشر اإلسالمي ( قم ٘ٔٗٔىم ٜٜٔٗ /م).

ٔ٘.

المبسم مموط فم ممي فقم ممو اإلماميم ممة  ,صم ممححو وعمم ممق عميم ممو ,محمم ممد تقم ممي الكشم ممفي ,المكتبم ممة المرتضم مموية إلحيم مماء ارثم ممار

ٕ٘.

النياية ,تحقيق,أغا برزك الطيراني,دار األندلس(بيروت بال تاريخ).

الجعفرية(قم بال تاريخ).

الطيالسي ,أبو داود سميمان بن داود الفارسي البصري (تٕٗٓ ىم ٜٛٔ /م)

ٖ٘.
ٗ٘.

٘٘.

مسند الطيالسي ,دار الحديث (بيروت بال تاريخ).

ابن عبد البر القرطبي  ,يوسف بن عبد اا بن محمد النمري (ت ٖٗٙىمٔٓٚٓ /م)

االس م م م ممتيعاب ف م م م ممي معرف م م م ممة األص م م م ممحاب,طٔ,تحقي م م م ممق,عمي مح م م م م ممد البج م م م مماوي,دار الجي م م م ممل( بي م م م ممروت

ٕٔٗٔىمٜٜٔٔ/م)

العجمي ,أبو الحسن أحمد بن عبد اا بن صالح الكوفي (ت ٕٔٙىم ٛٚٗ /م)
معرفة الثقات ,طٔ( ,المدينة المنورة ٘ٓٗٔىم ٜٔٛ٘ /م).

العقيمي  ,محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ( ت ٕٕٖىمٜٖٖ /م )

 .٘ٙالضعفاء الكبير ,طٕ,تحقيق,عبد المعطي أمين قمعجي,دار الكتب العممية ( بيروت ٔٗٔٛىمٜٜٔٚ/م).
الفراىيدي ,أبو عبد الرحمان,الخميل بن احمد (ت ٘ٔٚىمٜٚ٘/م )

.٘ٙ

كت م مماب الع م ممين  ,طٔ ,تحقي م ممق ,مي م ممدي المخزوم م ممي ,

إبراىيم السامرائي  ,مؤسسة دار اليجرة( بال مكان ٜٔٗٓىمٜٔٛٛ/م).

ابن قدامة ,أبومحمد  ,عبد اا بن احمد بن محمد (ت ٕٓ ٙىم ٕٕٖٔ /م)

. ٘ٚالمغني ,دار الكتاب العربي (بيروت بال تاريخ).
القرطبي ,أبو عبد اا محمد بن أحمد (تٔٙٚىم ٕٕٔٚ/م)

. ٘ٛالجامع ألحكام القرقن ,دار إحياء التراث العربي(بيروت ٘ٓٗٔىمٜٔٛ٘/م).
الكميني ,أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي(ت ٖٕٜىم ٜٗٓ/م)

.ٜ٘الكافي ,طٖ ,تحقيق ,عمي أكبر الغفاري ,دار الكتب اإلسالمية(طيران ٖٔٛٛىم ٜٔٙٛ /م).
ابن ماجة ,أبو عبد اا محمد بن يزيد القزويني(ت ٖٕٚىم ٛٛٙ /م)

ٓ.ٙسنن ابن ماجة ,طٔ,تحقيق,خميل مأمون شيحا ,دار المعرفة (بيروت ٜٔٗٔىمٜٜٔٛ/م).
المتقي اليندي,عالء الدين,عمي بن حسام الدين البرىان فوري( ت ٜ٘ٚىمٔ٘ٙٚ/م)

ٔ.ٙكنز العمال في سنن األقوال واألفعال ,تحقيق ,بكري حياني ,صفوة السقا ,مؤسسة الرسالة(,بيروت ٜٔٗٓىمٜٜٔٛ/م).
م م م المسعودي ,أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي(ت ٖٗٙىم ٜ٘ٚ /م)

ٕ .ٙمروج الذىب ومعادن الجوىر,طٔ,ط ,تحقيق,أمير مينا,مؤسسة األعممي(بيروت ٕٔٗٔىمٕٓٓٓ/م).

مسمم النيسابوري,أبو الحسين,مسمم بن الحجاج القُشيري(ت ٕٔٙىمٛٚٗ/م)

ٖ.ٙ

صحيح مسمم,ط٘,دار الكتب العممية(بيروت ٕٔٗٚىمٕٓٓٛ/م).

ٗ.ٙ

لسان العرب  ,طٔ  ,دار إحياء التراث العربي (بيروت ٘ٓٗٔىمٜٔٛٗ/م).

٘.ٙ

سنن النسائي,طٔ ,تحقيق,خميل مأمون شيحا ,دار المعرفة(بيروت ٕٔٗٛىم ٕٓٓٚ/م).

ابن منظور  ,أبو الفضل  ,جمال الدين بن مكرم ( ت ٔٔٚىم ٖٔٔٔ /م)
النسائي ,أبو عبد الرحمن أحمد بن عمي بن شعيب (تٖٖٓ ىم ٜٔ٘/م)

.ٙٙ

كتاب الوفاة  ,تحقيق ,محمد السعيد زغمول,دار مكتبة التراث اإلسالمي

( القاىرة بال تاريخ).

م م م م م م م النووي ,محي الدين ,أبو زكريا بن شرف(ت ٙٚٙىمٕٔٚٚ /م)

 .ٙٚالمجموع في شرح الميذب  ,دار الفكر ( بيروت بال تاريخ ) ج

ياقوت الحموي  ,أبو عبد اا  ,شياب الدين الرومي البغدادي ( ت ٕٙٙىم ٕٕٔٛ/م )

.ٙٛ

معجم البمدان  ,دار إحياء التراث العربي ( بيروت ٖٜٔٙىمٜٔٚٙ /م ).

ثانيا  :المراجع

البيوتي,منصور بن يونس بن إدريس

ٔ .كشاف القناع عن متن اإلقناع ,تحقيق ,ىالل مصيمحي مصطفى ىالل ,دار الفكر (بيروت ٕٓٗٔىمٜٔٛٔ/م).
الشبستري ,عبد الحسين

ٕ .الفايق في رواة وأصحاب اإلمام الصادق عميو السالم,طٔ ,مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقمم (قمم
بال تاريخ)

الطبسي,محمد جعفر

ٖ .رجال الشيعة في أسانيد السنة,طٔ ,مؤسسة المعرف االسالمية(بال مكان ٕٓٗٔ ىم ٜٜٜٔ/م)
العسيمي
العاممي,عمي ُ

ٗ .الغناء في اإلسالم تاريخو,أثرة ,أحكامو عمى المذاىب الخمسة,طٔ ,مؤسسة األعممي(بيروت ٗٓٗٔىمٜٔٛٗ/م).

