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 في الفقه اإلسالمي  الجرس  موسيقىأحكام
 

 شويش المحاميد الدكتور 

 قسم الفقه وأصوله

   جامعة مؤتة-كلية الشريعة 

 األردن

 

 الملخص
 

استعماالت موسيقى الجرس أحكام  الجرس في الفقه اإلسالمي يتناول  موسيقى بحث أحكام

خلخال  الزينة لألطفال  وك،القديمة في السفر والحضر والحرب في الدواب وعلى الحصون

 أو استعماله لغرض التنبيه وتنهيض الهمم ،والنساء واستعماالته الحديثة كآلة موسيقى بمفرده

 .في المدارس والمستشفيات والهواتف وغيرها

وتوصل الباحث إلى أن تعليل النصوص الواردة في الجرس متفق مع منهج األصوليين ويؤدي 

 .ت وإباحته في غيرها،وبه يفهم كالم الفقهاء القدامىإلى ربط النهي الوارد فيه بحاال

عن االلتزام باآلداب والضوابط الشرعية في المباح ي معرفة حكم استعمال الجرس ال يغنوإن 

 . في الهواتف المنقولةوالسيما
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  :المقدمة
 : الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

اخترته متأثراً بما للهواتف النقالة من منغصات ،  في الفقه اإلسالميفهذا بحث في موسيقى الجرس

ثم تطاردهم ، على المصلين في مساجدهم برناتها المختلفة بين الفينة واألخرى، تقطع عليهم الخشوع

في االجتماعات والمحاضرات فتقطع حبل أفكارهم،حتى في لحظات األنس أو النوم والراحة تطاردهم 

 بل كثير منها ال تعدو أن ،م وال تقتصر على اإلعالن عن مكالمات مهمة أو ذات فائدةفتقلقهم وتخوفه

 .تكون من فضول الكالم 

 فأغنى عن عرضه )1(وقد سبقني من رأى أن المدخل إلى الموضوع بالتأليف في آداب الهاتف 

 ورنات ،ئدةوأحوج إلى بيان الحكم الشرعي لرنات الجرس بشكل عام قديماً وحديثاً لتعميم الفا

 .الهواتف واحدة من استخدامات الجرس 

 :مشكلة البحث
 :ومشكلة البحث تتمثل في نظري بما يأتي

• كثرة االستعماالت الحديثة مع  بدراسة مستقلة  موسيقى الجرس في الفقه اإلسالمي لم تحظَإن

عض دارس والبيوت والمستشفيات والهواتف األرضية والمنقولة وبملموسيقى الجرس في ال

 . وإن اختلفت استعماالتها والساعات وغير ذلك،األجهزة المختلفة الحديثة

والرتباط استعمال موسيقى الجرس بين التحريم كآلة للهو وبين اإلباحة للفوائد المترتبة على  •

 .استعمالها وغير ذلك 

 :أهمية البحث
 : وأهمية البحث تبدو فيما يأتي

 آلراء وفي هذا تأكيد))الرنة(الموسيقى،(أم باللحن )سالجر(الكشف عن عالقة التحريم باآللة  -1

 . وبيانهم لما أسسوا عليه آراءهم فيما وصلوا إليه ، بينوا حكم الموسيقىنالعلماء الذي

بيان الحكم الشرعي الستعماالت موسيقى الجرس في المجاالت المذكورة ويقاس عليها غيرها إن  -2

 .لم يذكر 
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سعته وحاجتنا إلى جهود فقهائنا السابقين بما تحويه من الكشف عن عمق الفقه اإلسالمي و -3

 ة وتظهر له آلي، أفق لمن يتغلغل في نصوصهى وجهد عقلي كبير يؤسس دربة وسعةغن

 .التفكير وآليات فهم النص 

 :محددات البحث
 :أما محددات البحث فهي

 .موسيقى الجرس جزء من الموسيقى لكن البحث ملتزم بعنوانه فقط  -1

 .مداراً للبحث أيضاً ليست  ، وهيقاهيفوائد واستعماالت ال عالقة لها بموسالجرس له  -2

 : الجهود السابقة
أما الجهود السابقة التي تناولت موسيقى الجرس فقد وجدتها في كتب الحديث النبوي الشريف 

 . في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس وسيأتي ذكرها في ثنايا البحث ،وشروحه

تي أفرد الجهاد لا وأفي كتاب الجهاد والسير سواء كانت في الكتب الموسوعية ب الفقه وفي كت

 .والسير بكتاب مستقل ككتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 

 ، "كتابه الشريعة اإلسالمية والفنون من"ن فقد عرض لها الدكتور أحمد القضاة في و المعاصرأماو

 . بشكل إجمالي230-228ص

  من،"فصل الخطاب في الرد على أبي تراب" في كتابه يمع نصوص الجرس حمود التويجروج

 . مستشهداً بها على تحريم الموسيقى وغيرها 69-67ص

 :منهجي في البحث
 لألحاديث الواردة في –بحسب الوسع والطاقة –وقد اتبعت في البحث المنهج التحليلي بعد استقراء 

 .في فهمها الفقهاء من الجرس وأقوال عدد 

 :خطة البحث
  :وعرضت البحث على النحو اآلتي

 المقدمة وهي التي بين يديك 

 شكال الجرس واستعماالته أوتمهيد في 
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  :وثالثة مطالب وهي

  موسيقى الجرس لغة واصطالحاً واأللفاظ ذات الصلة : المطلب األول

 س  الحكم الشرعي لالستعماالت القديمة لموسيقى الجر: المطلب الثاني

 . الحكم الشرعي لالستعماالت المعاصرة لموسيقى الجرس : المطلب الثالث

 . النتائج والتوصيات  أهم احتوت على: وخاتمة

ه على كل شيء إنّ ،سائالً اهللا جل في عاله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه ويلهمني السداد والصواب

 .اإلجابة جدير والحمد هللا رب العالمين بقدير و

 :  الجرس واستعماالتهلشكاأتمهيد في 
 وعمدت إلى الكشف عن ،شكال الجرس واستعماالته في حدود ماله موسيقىأحببت أن استعرض أل

 وما هو مشاهد في عصرنا وال يخفى على أحد على ، الفقهيةالبحوثذلك مما هو مذكور في ثنايا 

 : النحو اآلتي

 : أشكال الجرس وحجومه: أوالً

بأنه وعاء مجوف أو غير مجوف في  -إذا كان ظاهراً  -لذي له رنة ال يعدم شخص وصف الجرس ا

 ويخرج الصوت نتيجة لضرب الكرة المعدنية لجسم الوعاء المجوف أو ،داخله كرة معدنية أو أكثر

 .غير المجوف ولضرب الكرة للكرات األخرى المرتبطة جميعاً بالوعاء 

تاً بضرب قطعة معدنية سواء كانت دائرية على فيصلح وصفه بأنه آلة معدنية مجوفة غالباً تخرج صو

وسواء كانت مرتبطة ، يهما معاًتشكل كرة أم غير ذلك بجدار اآللة أو بقطعة معدنية أخرى أو بكل

  .وهذا الوصف يصلح لجرس الدواب. بجهة مغلقة وأخرى مفتوحة لسماع الصوت أم غير ذلك 

وت يختلف شكلها عن جرس الساعات الذي  فأجراس البي،ويختلف شكل الجرس باختالف استعماله 

 . معدني على جسم معدني بشكل منتظميعتمد على ضرب طارق

 وإن ،م فضة أم نحاساً أم غير ذلكأوال عبرة بنوع المعدن الذي يصنع منه الجرس سواء كان حديداً 

 . حدة الصوت وقوته باختالف نوع المعدن وشكلهتاختلف

لجالجل تصنع عادة من البرونز على شكل نصف بيضة يخترقها كانت األجراس وا": يقول الصفناوي

 يكون طرفه الثاني ممتداً إلى داخل الجرس وينتهي  في حين، سلك من حديد لكي تعلق أو تمسك منه

 )2(" لكي يقرع الجدران المحيطة به عند االهتزاز أو الرج،  ثقيلكرويبالتواء 
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 :الموسيقيةالجرس استعماالت : ثانياً

 : قسمينإلىا وسأقسمه

 :االستعماالت الموسيقية القديمة للجرس) ا

ويوضع ،  اشتهر استعماله في اإلبل والغنم ويستعمل في غيرها في الحضر والسفر:  في الدواب-1

جتمع ت هذه الدواب عليها ولوويستعمل ليستدل مالك،  في اآلذان واألرجلفي األعناق غالباً وأحياناً

ولكشف فعل اللصوص عند ، قتراب منهاال انيوانات المفترسة موإلخافة الح، حول قائد لها

 . وغير ذلك ،سرقتها

أي يوضع على الساق أقرب ما يكون (  خلخاالً يم سِلجذا وضع بالرّإو:  حلية للنساء وزينة لهن-2 

 . وغاية هذا االستعمال الزينة والجمال ،)إلى القدم

 .لدَّالَل وهي أيضاً للزينة وا،  األطفال الصغار-3

  :االستعماالت الموسيقية المعاصرة للجرس) ب

 أو  ، ِقر الطََّلدتستعمل األجراس على أبواب البيوت لالستئذان على أهلها ب:  البيوت-1

 .المناداة من وراء األبواب المغلقة غالباً 

أو ، مرضةالطبيب أو المالمريض وتستعمل األجراس في المستشفيات ليستدعي  :  المستشفيات-2

 . وغير ذلك ،اإلنذار بحاجة المريض إلى مساعدة ما

 واستعملت،  غير ذلك،توجد في الساعات أجراس لتنبيه مستعملها على تمام الساعة: الساعات -3

لالستيقاظ لصالة الفجر أو سواء كان ، د تهيئتها لترن على وقت معينبعساعات مهمتها التنبيه 

 .غيرها

استعماله يبقى في  ،شريط لآلذان بدالً من ساعات المنبه ذات الجرس لكنوتنبيه المسلمين الستعمال 

ويشبه صوت الجرس فيها صوت ناقوس ، ساعات البندولالجرس في ويستعمل ، دائرة محدودة

 .افي بريطاني)ن  بجب(وأشهرها رنه ساعة ، الكنيسة في بعض أنواع الساعات

كما  ،وذلك عند ورود اتصال به ه محدودة،اتيستعمل الجرس في الهواتف األرضية ورن:  الهواتف -4

وبعضها  ،  المحمولة ورناته كثيرة جداً تمكن مستعمله من االختيار بينهاالهواتفيستعمل في 

وبعضه يضاف إلى الموجود على الجهاز بإرساله من جهاز آخر أو  ، الهاتفيكون مع جهاز 
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 استوعبت حتى أيضاً وقت ظهورها وازداد، بشرائه من محالت تعرض بيع هذه النغمات والرنات

 .أغنية طويلة

تعم به البلوى اواستعمال الهواتف انتشر بشكل يفوق أن نطلق عليه أنه مم . 

وأمكن استعمال البديل عن رنات الجرس باألناشيد اإلسالمية والكالم العادي واألذان وآيات القرآن 

 .الكريم

 . إن شاء اهللا تعالى كما سيأتي بيانهاًوليس كل هذه البدائل مناسب

تراحة ـلإلعالن عن بداية الحصص ونهايتها وكذا االس، يستعمل الجرس في المدارس:  المدارس-5

 .اليومية

وأجراس المدارس ال تختلف عن أجراس الدواب القديمة بأنها تعتمد على هزها بشدة إلخراج 

على الكهرباء في المدارس  عن األجراس القديمة باألجراس التي تعتمد ةاالستعاض توتم، الصوت

 .الخ ...لكبر حجمها وتكوينها من طوابق ، الحديثة

إال أنهم يستغنون عن ،  الجامعات ال تختلف في ذهاب المحاضرين إلى قاعات الدرسأن: وفقه البديل

ولكن هذا يصعب على األطفال الذين يغلب عليهم ، األجراس بمراقبة ساعاتهم وااللتزام بمواعيدهم

 .لوقت دون جرس على امال الساعات وعدم التنبيه م استععد

 . تصدر األجهزة رنيناً في حاالت معينة منها أجهزة اإلنذار : األجهزة العلمية وغيرها -6

 ......كالسيارات الحديثة عند تجاوز حد معين من السرعة،: ها وغير-7

 :ته المعاصرةالفرق بين رنات الجرس في استعماالته القديمة ورناته في استعماال)ج

 .عاصرة كثرت وتنوعت االستعماالت المفي حينرنات الجرس في استعماالته القديمة محدودة  -1

 . هي في المعاصرة غير محدودة في حينأشكال الجرس في استعماالت القديمة محدودة  -2

ماالت  هي في االستعفي حينالطريقة التي تسبب ظهور الرنة في االستعماالت القديمة محدودة  -3

 )3(.المعاصرة غير محدودة 

 .ونتيجة لذلك اختلط استعمال الجرس بكل أشكال الموسيقي األخرى -4

ما هو سماع  وإنّ،تسجيل الصوت وإعادة سماعه بحيث لم يعد يصدق عليه أنه رن للجرس -5

 .لتسجيل لهذه الرنات 
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 :ةلغة واصطالحاً واأللفاظ المرادفمعنى موسيقى الجرس : المطلب األول
 : هذا المطلب إلى ثالثة فروع هييقسم

 :  الموسيقى لغة واصطالحاً: الفرع األول

 )4( لفظ أعجمي مشتق من كلمة موسا ومعناها الملهمة: لغة) أ

وأحوال ، علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر: علم الموسيقى: اصطالحاً) ب

السنة ال  ولم يرد لفظ الموسيقى بالقرآن الكريم و)5(.ف اللحن ليعلم كيف يؤل،  المتخللة بينهمااألزمنة

 .النبوية المطهرة 

 .)6()الهارموني( اإليقاع والتوافق : وتعتمد الموسيقى على عنصرين

لكن كل ، فاآلالت تتعدد وتختلف عن بعضها،  هي الصوت الذي يصدر عن اآللة وغيرها: والموسيقى

 .سيأتي بيانه في حينه ،  الحكم الشرعيفيصيل أثر ولهذا التأ، أصواتها تسمى موسيقى

 : الجرس: الفرع الثاني

والجرس وهو اآللة التي تصدر ذلك ، يجمع الجرس بين الموسيقى وهي الصوت الصادر عن الجرس

 الجرس بسكون إن:  قال ومن فَرق بينهما،ولذلك يخلط التعريف أحياناً بين الجرس وصوته، الصوت

  )7("والذي يضرب به أيضاً ، الجرس وبالتحريك الذي يعلّق في عنق البعيرالراء هو صوت 

 : يأتومن هنا جاء كالم المعاجم كما ي.يعني هو اآللة 

  فجمع بين اآللة وصوتها )8(م بِه غَّوجرس فالن الكالم نَ،  لفظ الجرس اسم من الفعل جرس: لغة) أ

 )9(ركتْ تتذبذب فيها قطعة صغيرة صلبة فيسمع صوتهاأداة من نحاس مجوفة، إذا ح : اصطالحاً) ب

 :رادفةاأللفاظ الم: الفرع الثالث

  :  األلفاظ المرادفة للفظ الموسيقى-)أ

 .)10( المصوغة الموضوعة :  من األصوات:  اللحن-1

 )11(. جرس الكالم وحسن الصوت بالقراءة : وهي،  جمع نغمة:  النغم-2

 .كما ذكر قريباً )فتح الراءب(هو صوت الجرس  بسكون الراء :  الجرس-3

وله رنَّة أي  ت،وص: رنيناً رب،ــمن باب ض، رنـوهي لغة من رن الشيء ي:  الرنَّة-4

 )12(.،وأرن مثله ةصيح
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 سِمع له طنين :  يِصلُّ:  صفا صوته وصّل البيض: وصلصل الرعد، ّل صليالً صّل يِص: ةل الصلص-5

جاء في حديث عائشة رضي اهللا عنها أن الحارث بن هشام رضي اهللا عنه سأل وعند اِلقَراع 

 كيف يأتيك الوحي فقال رسول اهللا صلى اهللا :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا

 )13(.)أحياناً يأتني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي (عليه وسلم 

  :  األلفاظ المرادفة للفظ جرس-)ب

1-ل الجلَّ:لْجل بالضم،التحريك وشدة الصوت: ةلالتحرك،والجلج: والتجلجل،  من جلجالجرس : والج

 )14( .الصغير والجمع جالجل 

 والجلجل والخلخال نوعان من ، وله صوت، للنساء يوضع حول ساق المرأة)15( ِحلي: الخلخال-2

 ئرة معدنية ترتكز عليها،عبارة مقبض تتصل بطرفيه نصف دا" همام بأنه . وعرفه د ،الجرس

 )16(". وتثبت بها أجراس كروية صغيرة، ويصدر الصوت بهزها

النصارى ألوقات الذي يضربه "فالناقوس،  ويلزم ذكر الناقوس ليحسن المقارنة بينه وبين الجرس

 .)17( "الوبيل صالتهم،خشبةً كبيرة طويلة،وأخرى قصيرة واسمها

 قرعتين محشوتين بقطع معدنية أو حصى أو غير ذلك وهي عبارة عن كرتين أو:  الخشاخيش-3

 .)18("بجدار الكرة وببعضها فيصدر الصوتوتصدم ، ا مقبضان ويصدر الصوت بهزهماموفي نهايته

  : القديمة لموسيقى الجرستلالستعماالالحكم الشرعي : المطلب الثاني

لحكم الشرعي لموسيقى ي اأتسبق أن ذكرت بعض االستعماالت القديمة لموسيقى الجرس وفيما ي

الفرق لكن ، لنصوص ما يجعل الحكم فيهما جلياًوفيهما من ا، وموسيقى الخلخال، الجرس في الدواب

أما ، أن األصل في الخلخال اإلباحة إال أن المنع هو في إظهار صوته: بينهما كما سيظهر مما يأتي

  .الصوت أو نوع االستعمالالجرس فاختلف في تعليل النهي عنه كما سيأتي بيانه ولم يحدد ب

 :  الحكم الشرعي موسيقى الجرس المستعمل في الدواب: الفرع األول

إلطالق النصوص مسمى ، كرر هنا أن نوع المادة التي يصنع منها الجرس ال عبرة بهأمن المفيد أن 

 ىن المؤد أل ؛ن أو العنق أو غيرهاذستعماله في الدواب سواء كان األوكذا مكان ا ، الجرس دون قيد

  .كما سيرى من يتتبع النصوص المستدل بها، وكذلك إغفال النصوص لذلك، واحد

 عن جنترب فـوغلب السفر للتجارة أو الح ،وقسيمه الحضر) أي السفر( رفقةوذكرت النصوص ال

 : ذلك
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 .أجراس الدواب في السفر  -1

 .أجراس الدواب في الحضر  -2

 .أجراس الدواب في الحرب  -3

 .لحكم الشرعي لكل حالة مما سبق ي بيان لأتوفيما ي

 الحكم الشرعي الستعمال جرس الدواب في السفر  ) أ

  : راءآاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة 

وهو مذهب )19(ولم يبين من قال به ،نقله النووي بصيغة التمريض، التحريم: الرأي األول

  )20(الظاهرية

  :يأتويستدل لهذا الرأي بما ي

كلب وال فيها ال تصحب المالئكة رفقه  ":  قال رسول اهللا إن "-رضي اهللا عنه - عن أبي هريرة -1

 )21(" جرس

 )22("فقه فيها جلجل رال تصحب المالئكة " : وفي رواية عن أم سلمه

 وال تختلف الرواية الثانية ألن الجلجل بمعنى ، تصحب: والفعل) ال( أداة النفي : موطن االستدالل

 .الجرس 

 : الل بالحديثوجه االستد

 ألن النهي يحتمل أن الشخص قد )23(فيكون االستدالل بالحديث أن النفي أبلغ من النهي في التحريم 

أما النفي فهو منع من الفعل قبل صدوره وبعده أي أنه لم يحصل ، فعله وجاء النهي ليمنعه منه

 )25( )الرفقة(فيحرم صحبة ،)24(والفعل في سياق النفي يعامل معاملة النكرة في سياق النهي ، مطلقاً

   .م كان بسبب الجرس فدل على تحريمهولما كانت الرفقة غير محرمة علم أن التحري، التي فيها جرس

ضرر هذا عرضها للسلب وفي ي إن جرس الدواب في السفر يدل اللصوص على مكان القافلة ف-2

 .س الدواب في السفر  فدل على تحريم جر،)26(الضرر محرم شرعاً إيقاع  و،بالمسافرين

 )29(ة والحنابل)28(والشافعية ، )27( الكراهة وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية  :الرأي الثاني

ومذهب عدد من التابعين ،)30( هريرة وأبووأم سلمة ة وأم حبيبكعائشة ، وهو مذهب عدد من الصحابة

 .)32(وغيرهم ،)31( ليلى أبيكمجاهد وابن 

 : يأتيويستدل لهم بما 
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رفقه فيها كلب ال تصحب المالئكة :"  قال  رسول اهللا إن" :  هريرة رضي اهللا عنه قالأبيعن  -1

  .)34( األخرى األحاديثيات  وروا)33(" وال جرس 

 ألن ؛وحمله على الكراهة أولى،  النفي كما يفيد التحريم يفيد الكراهةإن : وجه االستدالل بالحديث

 ..كونه من التعاليق مثالً، وغير ذلك، نما لصوته أو ألمر آخر وإ، حرمة الجرس ليست لذاته

الجرس مزامير الشيطان وفي رواية " : قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - عن أبي هريرة  -2

 .)35(الجرس مزمار الشيطان "

  : وجه االستدالل بالحديث

لجرس ليس محرماً لذاته وإنما ألن ا؛قلت الحرمة إلى الكراهة نربط الفعل بالشيطان دليل حرمته و

 .ألمر آخر 

 قال –في بعض أسفاره  أنه كان مع رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - األنصاريعن أبي بشير  -3

بقين في يرسوالً أن ال   فأرسل رسول اهللا – حسبت أنه قال والناس في مبيتهم )36( عبد اهللا

 .)38(أرى ذلك من العين : مالكال ق)37("رقبة بعير قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت 

 . أسفارهوفي بعض ،  القالدة في رقاب اإلبلإبقاء النهي عن : موطن االستدالل

ل على الكراهة ألن الجرس ليس محرماً لذاته وداللته على ِمالنهي يفيد التحريم وح: وجه االستدالل

 الجرس إال أنه أحد ما يعلق  وهو وإن لم يذكر،قال في بعض أسفارهالمسألة مدار البحث أن الراوي 

، األجراس أنهم كانوا يعلقون فيها : ثالثها: -قال ابن حجر في علل النهي عن القالئد .في القالئد 

 .)40(ذا تبويب مالك في الموطأ ـت وكــقل)39("حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري 

سبب منافرة المالئكة " : ال النوويق، فالجرس يشبه الناقوس صوتاً وشكالً:  قياساً على الناقوس -4

 )41(. بعبادة لغير المسلمين حرمت المشابهة به اًولما كان الناقوس مرتبط" له ألنه شبيه بالنواقيس

 :وهي األشياء التي توضع في الرقبة وسماها الحديث قالئد:  قياساً على التعاليق -5

 ال يبقين لضرر والنفع فيها للحديث السابقا بالشرك واعتقاد ارتباطه عنها الاًمنهيلما كانت التعاليق 

 .والجرس نوع من التعاليق فهو محرم،)42("في رقبة بعير قالئد 

 )43("وما أراه كره الجرس إال لصوته " قال مالك :  ألن له صوت -6

 )44(" على سبيل اللهو هإن كراهة الجرس في استعمال" شيباني لقال ا:  ألنه نوع من اللهو-7
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 .)46) (45( وهو رأي الحنفية اإلباحة :الرأي الثالث

 : أدلة هذا الرأي

  الحرب دار على  السابقة محمولاألحاديثالنهي الوارد في  -1

...  عندنا أنه كره اتخاذ الجرس في دار الحرب اآلثاروتأويل هذه " قال محمد بن الحسن الشيباني 

 )47( " به لصاحب الراحلة فال بأسمنفعة ففيه اإلسالمأما ما كان في دار 

- النبيأذنوقد .وذلك معروف في العرب ، وهو نظير الحداء"قال الشيباني : قياساً على الحداء -2

فعرفنا أنه ال بأس ،)48(يديهوالحادي يحدي بين   وكان يسير بالليل،-صلى اهللا عليه وسلم

 ).49("بمثله

 )50( ". ما نوىامرئ بالنيات وإنما لكل األعمالإنما "  اعتبار النية لقوله  -3

 لإن الذي يفرق بين االستعمالما كان الجرس يستعمل في الحرام والحالل ف: وجه االستدالل بالحديث

 ).51( محرماً به استعماالًدل على إباحته ما لم ينِو، و النيةه

 : المصلحة -4

 : إن في استعمال الجرس في الدواب في السفر منافع ذكرها الفقهاء منها

الجرس يدفعون به النوم عن قد ينتفع المسلمون في أسفارهم بصوت ": يبانيقال الش، دفع النوم -أ

 )52("أنفسهم

ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم بصوت الجرس فال " : قال الشيباني، هداية الضال -ب

 )54(."ويهدي الضال" يسيكرابقال ال)53(يضل 

ويهدي  ألنه يوقظ النائم،؛ففيه منفعة –ي الجرسأ –وأما في القافلة : يالكرابيسقال ،  إيقاظ النائم-ج

 )55(." وليس فيه ضرر عظيم عليهم فجاز، الضال

السير  ب ما ينشط فيومن الدوا"قال الشيباني :  بعث الهمة والنشاط في المسافرين والدواب-د 

 ومنها أن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب فهو"  الهندية الفتاوىجاء في )56("بصوت الجرس 

 )57(."يظهر الحداء كذا في المحيط

 )58( . الهوام الضارة عن طريق المسافرين إبعاد -هـ

 :المناقشة والترجيح

 : مناقشة الرأي األول القائل بالتحريم
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 الشرعية إنما تأتي لتحقيق مصلحة بناء على واألحكام داللة النص على التحريم هو ظاهر النص -1

 .)59( المصالح ودفع المضار  الشرعية على تحقيقاألحكامقيام 

جاء "كان للعلماء البحث عنها ومن ذلك ما ،  غير منصوصة في النصةولما كانت المصلحة المتوخا

 الجرس إال لصوته هأراه كر االجرس أشده وم: في العتبية عن مالك في كراهة القالئد في أعناق اإلبل

ظاهر النص ومنهم من أولها بما يحقق الغاية التي فمن العلماء من أخذ ب، ل الكراهة بالصوتلَّعفَ،)60("

وقيد التحريم بما فيه ضرر وهو أولى من األخذ بظاهر ، الحكم مع العلةفأدارمن أجلها شرع الحكم 

وحكم الجرس من المعامالت وليس )61( أن األصل في المعامالت التعليل :النص ألن القاعدة األصولية

راهة أو ـه على الكـة النص كان حملـ علإعمالالتحريم يلغى  على هولما كان حمل، من العبادات

 .اإلباحة أولى 

زلة ـوتنزل من، وهو يحقق منافع لإلنسان والحيوان والحاجة معتبرة شرعاً ،د إن للجرس فوائ-2

 .)62(الضرورة والضرورات تبيح المحظورات 

 جمعاً لقواعد التحريم مع  حكم جرس الدواب في السفر على التحريم وحمل على الكراهةفلم يبقَ

 ولذلك صرح النووي معتداً بالحاجة التي يحققها الجرس برأيين في حكمة .قواعد اإلباحة 

 .اإلباحة بقدر الحاجة :  األول

  .إطالقهوهما رأيان وجيهان فلم يبق التحريم على ،)63(التحريم قبل الحاجة واإلباحة عندها :  الثاني

 : ما صرح به مالك الحديث حديث آحاد وهذا -3

إلبل التي تحمل ا في الحمير واألجراسيجعلون )64( سألت مالكاً عن األكرياء : قال القاسم

 .)66("قال ما جاء فيه إال الحديث الواحد وتركه أحب إلي من غير تحريم له ، وغيره)65(القرط

 : مناقشة الرأي الثاني القائل بالكراهة

 أي صيغة ،وقد ورد التحريم بأكثر من صيغه،  بال دليلالكراهة حملحالة إن حمل النص على  -1

 .النفي وربطه بالشيطان 

وإنما ،  لدى الفقهاءالمعروفةإن لفظ كره الوارد عن الصحابة والتابعين ال يعنى الكراهة  -2

 .)67("يستخدمونه أيضاً بمعنى التحريم 

 : باإلباحةمناقشة الرأي الثالث القائل 

 ما لم يرد دليل إطالقهى ـلق يبقى علـل عليه واألصل أن المطحمل النص على الحرب ال دلي -1

 .)68( "يقيده
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تعليل النص بالمصلحة إلغاء للنص والمصلحة المعتبرة شرعاً هي ما جاء به النص ال ما  -2

 .تفتحت به عقول البشر 

تي  إن ِحس الجرس يذهب الحشرات ال: كن إلى تعليل من يقولسوينبغي له أن ال ي" : قال ابن حاج

لما . فقد تَعطَب المشاة أو الدوابيكنلم بخالف ما إذا ، تألنها إذا سمعت حسه ذهب، تكون في الطريق

تقدم أن اللعين إذا أراد أن يوقع الناس في المخالفة يوجه ذلك ويقوي لهم فيه من التعليل ما يمكن أن 

، بل األمر على العكس من ذلك ،الرديئةت عليه العوائد نستمكاأو من ، تقبله نفس من ال يعرف العلم

 .)69(" للسنة المطهرة سلمت من العطب من أدمي أو حشرات أو غيرهما ةمثلتألن الرفقة إذا كانت م

 : الترجيح

  .به الثالثة فإنني أميل إلى الرأي القائل بالكراهة لقوة أدلة القائلين اآلراءبعد مناقشة 

  حكم تعليق الجرس في الحضر -ب

  : راء في المسألة على النحو اآلتييمكن تقسيم اآل

 وأدلته هي أدلة الرأي األول في حكم تعليق الجرس في السفر )70(التحريم : الرأي األول

  هي أدلة الرأي الثاني في حكم تعليق الجرس في السفر وأدلته):71(الكراهة : الرأي الثاني

 ) .72(اإلباحة وصرح به الحنفية : الرأي الثالث

 : يأتبما يويستدل لهم 

 .)730("ال تصحب المالئكة رفقه فيها كلب أو جرس "   قوله -1

  : وجه االستدالل بالحديث

السفر  عالمة تدل على  وهي ،الرفقةالخير عن   نفيعلىقيد الحديث نفي صحبة المالئكة الذي يدل 

 .فيبقى الحضر على أصل اإلباحة

 .)74("الجرس مزمار الشيطان "  قوله  -2

 : ستدالل بهذا الحديثوجه اال

 التي دلت على تحريم الجرس ولم تقيده بالسفر تحمل على السفر من األخرى واألحاديثهذا الحديث 

  .)75(باب حمل المطلق على المقيد 

 إن نسبة الشيء إلى الشيطان كثيراً ما : قال القرضاوي،  بالشيطان ال يدل على التحريمهوكذا ربط

" ب من الشيطان ؤالتثاو"   ذلك كثيرة منها قوله وأمثله، وليس التحريم، يرد بها الكراهة والتنفاير
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، إنما على التنفير منه لما يعرض به من الكسل واالسترخاء، فهذا ال يدل على أن التثاؤب معصية)76(

 )77( ."ولما ينبئ عنه من كثرة األكل 

 .ن الحاالتإنما يحرم صوت الجرس إذا كان فيه مضرة، ويباح في غيرها م -3

 : المناقشة والترجيح

والقول ، إن التقييد بالرفقة في الحديث  تعليق للحكم باالسم العلم وهو المعروف أصوليا بمفهوم اللقب

 .فيستوي في الحكم الحضر فيستوي في الحكم الحضر والسفر)78(الراجح فيه أنه ال مفهوم له 

 الجرس في الحضر استناد إلى أدلة القائلين  ويرد  عليه أن القول بالتحريم والكراهة في تعليق

في السفر وال مضار اً ألن للجرس مضار؛ وذلك بالتحريم والكراهة في السفر لم يراع الفارق  بينهما

 .له في الحضر

في السفر ومع ذلك حصل النهي مع وجودها،فيستوي الحضر ويرد عليه أن لصوت الجرس فوائد 

 . فيهمعه في النهي وإن وجدت له فوائد

وهو التحريم فيها دون سواها يمنع القول بالتعليل ،  للفظ الرفقةمخالفة المفهومبالقول  وألن مقتضى 

ومؤدى القول بالتعليل هو الطريق األسلم للمبيحين، )79( .والقياس،وهو ما عليه جمهور األصوليين

 .وهو منهج معتبر لدى األصوليين

، وال يترتب  شريطة أن يكون لحاجة معتبرة شرعاً، فوائده في الحضر لإباحته لذا أرى واهللا أعلم 

 .على استعماله أي ضرر

  حكم تعليق الجرس في الدواب في الحرب )ج

 : راء الفقهاء في المسألة إلى ثالثة هيآيمكن تقسيم 

، ةسابقعليق الجرس في الدواب في السفر ال هي أدلة القائلين بتحريم توأدلته)80(التحريم : الرأي األول

 . )81( على كان جيش المسلمين فيلحق بهم الضرر والضرر محرم شرعاًوويضاف إليها أنه يدل العد

 تأويل :"وممن صرح به الشيباني من الحنفية وقال،  الكراهة هو المذهب عند الحنفية: الرأي الثاني

 الذي قال ويكره يالكرابيسوكذا ، )82(هذه اآلثار عندنا أنه كرة اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب

 .)83( اإلبل في دار الحرب أعناقالجرس في 

 : قي الفراأدلة هذ

  بها القائلون بكراهة تعليق الجرس في الدواب في السفر استدلالنصوص السابقة التي  -1
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 .الضرر المترتب على استعماله  -2

 إضرار ففيه ويدل العدو على مكانهم،  يؤدي بمكان الجيش– الجرس –إن صوته " : يقال الكرابيس

 .)84("بالمسلمين فكره ذلك 

ألن تعليق الجرس على الدواب إنما يكره في دار الحرب ألن العدو يشعر بمكان :" وقال الشيباني

إليهم فيقتلونهم وإن كان بهم كثرة فالكفار يتحرزون عنهم  يتبادرون ةالمسلمين فإن كان بالمسلمين قل

 )85(."ويتحصنون 

  في حالة أمن الضرر وحلول المصلحة مكانه اإلباحة: الرأي الثالث

 )86(." بالنيات األعمالإنما " اعتبار للنية قال صلى اهللا عليه وسلم  )1

بيل اللهو،أو على ما يتضرر به المسلمون من سإن كراهية الجرس في استعماله على " قال الشيباني 

معنى لم يكن باستعماله بأس داللة المشركين أو اللصوص على المسلمين بصوته فإذا انعدم ذلك ال

 .)87(" بالنيات األعمالإنما "  عمالً بقوله 

 . للعدواًإرهاب إن في استعمال الجرس : المصلحة-2

 في القتال؛ ألن فيه ترهيب )88(ال بأس باألجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف "قال الشيباني 

 .)89(" الحربةالمشركين وهو من مكايد

 : ترجيحالمناقشة وال

ن القول األول والثاني معلالن بوجود الضرر وعدم وجود المصلحة،ومؤداهما اإلباحة إذا انتفى إ

الضرر أو حصلت المصلحة، ويترتب على ذلك إباحة صوت الجرس في الحرب إذا انتفى الضرر أو 

 .حصلت المصلحة كإرهاب العدو

 وهو الذي أرجحه واهللا أعلم

في دء المعركة وــصون وقبل بـموسيقى الجرس المستعمل في الحل الحكم الشرعي: الفرع الثاني

 .أثنائها

 :اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على رأيين وهما 

  اإلباحة : الرأي األول

 .)90(من الحنفية  ومنهم الشيباني باإلباحةصرح عدد من العلماء 

 : يأتبما يويستدل لهم 
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وال بأس بأن ": قال الشيباني، ن ويذهب عنهم النوموسلمأنه مما يتقوى به الم: وهي: المصلحة -1

ن ويذهب وألن هذا مما يقوى به المسلم؛ باألجراسوعلى حصون المسلمين ، يجرس في سبيل اهللا

 .)91("عنهم النوم 

 فلو )92("الحرب خدعة " يقول   وحالة الحرب حالة ضرورة فالرسول الخدعةهو نوع من  -2

 .اب العدو فال بأس به  الجرس إلرهاستُعِمَل

 وما لم تذكر الدواب تقيد بها حمالً للمطلق على ، وردت بحالة تعليق الجرس على الدواباألدلة -3

 .)93( اإلباحة يبقى على هالمقيد وما سوا

 .)94( التحريم : الرأي الثاني

لى تحريم الجرس فيؤخذ بها عبأنها جاءت ،)95( السابقة الواردة في تحريم الجرس األحاديث -1

 . وال مقيد لها بحالة الحرب إطالقها

رسول "إن الجرس في الحرب نوع من رفع الصوت ورفع الصوت منهي عنه في الحرب ألن  -2

 .)96( "القتال كان يكره رفع الصوت عند  اهللا 

 : المناقشة والترجيح

الفارق والذي أراه واهللا أعلم أن قياس جرس الدواب على التجريس على الحصون وغيرها قياس مع 

 ، فال يفعلونه إال عند الحاجة والمصلحةاإلسالمألن األول تتحكم به الدواب والثاني يتحكم به جند 

 .ولذلك أرى أنه مباح 

 : "الخلخال" والنساء األطفالالحكم الشرعي لموسيقى الجرس المستخدم لزينة   : الفرع الثالث

 أما األجراسواع منها جالجل وهي  بين الخلخال والجرس أنه له صوت وبعض أنالمناسبةوجه 

 .)97(جل جواز لبس المرأة الخلخال في الرحكمه فقد أجمع الفقهاء على 

 : يأتويستدل لهم بما ي

وقُل لِّلْمْؤِمنَاِت يغْضضن ِمن َأبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ما {: قوله تعالى-1

هر ِمنْها ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى جيوِبِهن ولَا يبِدين ِزينَتَهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن َأو آباِئِهن َأو آباء ظَ

َأو اِنِهنِني ِإخْوب َأو اِنِهنِإخْو َأو ولَِتِهنعنَاء بَأب َأو نَاِئِهنَأب َأو ولَِتِهنعا بم َأو اِئِهنِنس َأو اِتِهنِني َأخَوب 

لَى عوا عرظْهي لَم اِل َأِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبِلي الِْإرِر ُأوغَي َأِو التَّاِبِعين نانُهملَكَتْ َأياِت ـمرو

ِلي ِلِهنجِبَأر نِربضلَا ياء وخْـالنِّسا يم لَممعوا ِإلَى اللَِّه جتُوبو ِمن ِزينَِتِهن هـِِفينـَيعاً َأي ْؤِمنُونا الْم

 ونتُفِْلح لَّكُم31/النور( }لَع.( 
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 : وجه االستدالل باآلية

، )98(باحةإ حظرارع إبداء الزينة للمحارم والزوج ألنه استثناء من النهي واالستثناء من الـأباح الش

 جميع هي فدل على أن الزينة المباحة )99(استثناء واالستثناء دليل العموم أداة " ال إ" أداه نهي و"ال"ف

 . والخلخال من الزينة الباطنة ةباطنأنواع الزينة سواء كانت ظاهرة أم 

كورين منهم ذقال الكاساني نهاهن سبحانه وتعالى عن إبداء الزينة مطلقاً واستثنى سبحانه إبداءها للم

... والزينة نوعان ظاهرة وباطنة ،  في الظاهرإباحةر حظ واالستثناء من الذو الرحم المحرم

وقد ذكر ، بمنهيليس  هانفس ألن إبداء الزينة نفسها الوالخلخال للساق والمراد من الزينة مواضعها 

 .)100("سبحانه وتعالى الزينة مطلقة فيتناول النوعين جميعاً 

  -رضي اهللا عنه -ني أبو بكر الصديق يفلق، ة أبيعهأمر خرجت بخلخال فضة ال: عن أبي رافع قال-2

فكان الخلخال أشفّ ، ووضع أبو بكر دراهمه في كفه الميزان، فاشتراه مني فوضعته في كفه الميزان

إني : فقال يا أبا رافع، يا خليفة رسول اهللا هو لك: ،قال فدها بالقراض ليقطعه،فقلت)101(منه قليالً

 .)102(" الذهب بالذهب وزناً بوزن والزائد والمستزيد في النار : يقول سمعت رسول اهللا 

 . خلخال فضة المرأة : طن االستداللوم

 : وجه االستدالل بالحديث

للخلخال دليل على وجوده في مجتمعهم وال أدل على الجواز  -رضوان اهللا عليهم  - الصحابةتداول 

 .من الوقوع 

 : يتويشترط الستعمال الخلخال ما يأل

 )141/األنعام(}ِإنَّه الَ يِحب الْمسِرِفين {" ن ال يلبس للخيالء لقوله تعالى أ -1

 )18/لقمان(}ِإن اللَّه لَا يِحب كُلَّ مخْتَاٍل فَخُوٍر {ن ال يصل ثمنه إلى حد السرف لقوله أ -2

 ولَا {:عالى لقوله ت لغير الزوج والمحارمن ال يكون له صوت بجلجل أو دونه يرشد إلى مكانهأ -3

ِْمن ِزينَِتِهن خِْفينا يم لَمعِلي ِلِهنجِبَأر نِربض31/النور (}ي .( 

 سورة  السابقة منآليةا لما دلت عليه ألن الساق للمرأة من العورةن يكون مخفياً غير ظاهر،أ -4

  .النور

 .ا قتصر جوازه إذا استعمل للزينة بحدودهين ال يستعمل على سبيل اللهو وأ -5

 .أن ال يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات  -6
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وما يكون في أرجل الصبيان على سبيل اللهو :" قال الشيباني: ويقاس على المرأة الطفل الصغير      

  .)104()103("وإن كان فيه منفعة فال بأس  ،  فال يستحب أيضاًمنفعةمن غير 

  : المعاصرة الحكم الشرعي الستعماالت الجرس: المطلب الثالث
 . علة تحريم موسيقى الجرس وبدائله : ويحتوي على فرعين

 :سبق ذكر استعماالت الجرس المعاصرة وسأقسمها إلى ثالثة أقسام

 كجرس الدواب والخلخال للنساء فتأخذ  القديمةلالستعماالتاالستعماالت المشابهة : ولاألالقسم 

 .حكمها على التفصيل والشروط الواردة فيه 

من اآلالت الموسيقية مع الغناء أو ه  بمفردة أو مع غيريهآلة موسيق: استعمال الجرس:  الثانيالقسم

 .)105(فال داعي لتكراره هنا ، دونه فيأخذ حكم الموسيقى والتي بحثها علماؤنا كثيراً

 المستشفيات أم م التي يقصد منها التنبيه سواء في المدارس أاالستعماالت المعاصرة: القسم الثالث

طن حلت فيه الموسيقى محل صوت الجرس فيأخذ حكم حث وكل موفهو محل الب، البيوت أم غيرها

 .الموسيقى سواء كانت مع الغناء أو دونه وهو خارج عن بحثنا ألنه ليس موسيقى جرس 

 فإني أرى واهللا أعلم أن تطبيق النصوص الواردة في الجرس: أما الحكم الشرعي للقسم الثالث

 : يتحصل عنها ثالثة آراء

وأدلة وغيره وهو تخريج على الرأي القائلين بتحريم الجرس مطلقاً في السفر ،  التحريم: الرأي األول

 .هذه الرأي هي أدلة القائلين بتحريم الجرس في السفر والتي سبق ذكرها 

 . السفر والحضر  جرس الدواب فيةوهو تخريج على رأي القائلين بكراه، ة الكراه: الرأي الثاني

وهو تخريج على رأي القائلين باإلباحة لجرس الدواب في السفر والحضر ، ةاإلباح : الرأي الثالث

 .والذي أميل إليه القول باإلباحة بشروط وسيأتي ذكر الشروط بعد مناقشة األدلة .

 : ولكن المسألة تزداد وضوحاً إذا قدم لها بأمرين

  . علة التحريم: األول

 .ل الشرعيةئداب ال :الثاني

 العلماء في علة تحريم الجرس هل هي آلراء أشكل علي عند قراءتي  قد:علة التحريم: األمر األول

كان له صوت أم لم يكن له أسواء ،  من التعاليقعدوهلذات الجرس وهو الذي يفهم من قول الذين 
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، ماالت كما ذكرت سابقاًلصوت الجرس الذي يكون فيه منفعة في عدد من االستعهي  أو هل ،صوت

 . في حاالت الحرب والسيما هأو يكون فيه مضرة في عدد من االستعماالت

 :"الجرس"التحريم لآللة  -أ

وإنما ،  الموسيقى كلمة عامة ال يتعلق بها حل وال حرمةإن :  القضاة عن آالت الموسيقى أحمدالق

يعنى أن اآلالت منها ما هو محرم ومنها ما ، )106("الحل والحرمة يتعلقان باآللة وكذلك كلمة المالهي 

 .فاآللة المحرمة يحرم صوتها أيضاً والمباحة يباح صوتها أيضاً ، هو مباح

بمعنى أن الجرس الذي ال يعلق بنية شركية ال ، لكن هذا الفهم ال يمكن تطبيقه على الجرس .1

 يحرم 

 .فالنية هي التي تحدد المشروعية وعدمها وليس ذات الجرس 

فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن "على الحاالت التي يكره فيها الجرس ثم قال : ولذلك نص الشيباني

  .)108)(107(" إنما األعمال بالنيات " باستعماله بأس عمالً بقوله 

حرم أخرى و،  تارةلَّحال ترى أن ضرب تلك اآللة بعينها قد أ…"خرى قال ابن عابدين األاآلالت وعن 

  .)110)(109(" ها داصنية بسماعها وأن األمور بمقباختالف ال

ها ينواها أم لم نو الجرس سواء  استعماليفكما أن من العلماء من نص على وجود المصلحة  .2

 . فهو مباح –

 وفي ،ففيه منفعة لصاحب الراحلة فال بأس به،  ما كان في دار اإلسالمفأما" ال محمد من الحنفية ق

  .)111( .." ..، واحد من القافلة يلحق بها بصوت الجرسالجرس منفعة جمة إذا ضل 

 -:  األخرىيةالموسيق عن اآلالت هوهو ما قالو

 )112(" للتفاخر،فلو للتنبيه فال بأس بهومن ذلك ضرب النوبة" الحصكفي وهو يتكلم عن المحظوراتقال

 .عصرنا غالباًرس في ـوهو ما يدور عليه استعمال الج،  التنبيه مصلحةعدالحظ أن الحصكفي 

 .)114)(113("…بل لقصد اللهو ، وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لذاتها": أقول : قال ابن عابدين

مل شت ال تةإعالمي في إذاعة –الموسيقى– فاستعمال شيء من ذلك : قال الزرقا ،نالمعاصريومن 

-واهللا ، مج المباحة ال باس بهاالت بين البراتقوذلك بقصد التنبيه إلى الفواصل واالن، على منكرات

  .)115("أعلم  -وتعالى ه سبحان
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ان  كمافحيثما كان في االستعمال مصلحة جاز وحيث،  للزينة مباح– كما سبق –واستعمال الخلخال 

إن كراهية الجرس في "وال بأس بتكرار كالم الشيباني إذ يقول ، فيه مضرة حرم أو فيه لهو كره

  .)116(..استعماله على سبيل اللهو

 :  تحرم الستعمالها ال لمكوناتهاواألشياء،  اآللة معدن-3

  .)117(الجرس مزمار الشيطان  : قال : التحريم للصوت -ب

وهو دال على أن الكراهة فيه ": قال ابن حجر و)118(" كره الجرس إال لصوته اهرأما " قال مالك 

  .)119("لصوته 

 .لتحريم وهذا أيضاً مشكل فالصوت ليس مكاناً ل

 : يأتويستدل لهذا الرأي بما ي

 وصوت ،وصوت الدف في العرس،  فيهنفخ الد عن على صوت الرعد وصوت الصورالقياس -1

ويسبح {" د الدليل بالمذكورة قال تعالى و ورمعو،  صوت وتحريم آخرإلباحةاس يالحجيج وال ق

ويرِسُل الصواِعقَ فَيِصيب ِبها من يشَاء وهم يجاِدلُون ِفي اللِّه الرعد ِبحمِدِه والْمالَِئكَةُ ِمن ِخيفَِتِه 

 ).13/الحاقة(}فَِإذَا نُِفخَ ِفي الصوِر نَفْخَةٌ واِحدةٌ{: قال تعالى، و)13/الرعد(}وهو شَِديد الِْمحاِل 

  .)120(" ج العج والثج ـالح"  وقال 

ض طباع األولياء وكشف يلتنه، واستحبه ابن عقيل،  الطبل لغير حربوكره أحمد" : قال ابن مفلح

ث عب والنفخ في الصور للثوقد أرسل اهللا الرياح والرعود قبل الغي، وليس عبثاً، األعداءصدور 

 .)122()121(" العج والثج : والحج وضرب الدف في النكاح،

 . الشجر وتغريد العصافيرف ورقيفحوإن األصوات المذكورة هي نوع موسيقى كخرير الماء 

قُْل من حرم ِزينَةَ اللِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن الرزِق قُْل { : لقوله تعالى، فهى أصوات مباحة

  32األعراف}آلياِت ِلقَوٍم يعلَمون ِهي ِللَِّذين آمنُواْ ِفي الْحياِة الدنْيا خَاِلصةً يوم الِْقيامِة كَذَِلك نُفَصُل ا

 .)123( موزونة ةبطيحرم سماع األصوات لكونها ييل أن تحيسلذلك قالوا 

"  مزماراً لحسنه قال   وقراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد تحسين للصوت سماه الرسول -2

 .)124(" لقد أوتيت مزماراً من مزامير داود 

تصدر منه مباشرة فإذا كان أن ف حكم األصوات المسجلة للجرس دون ويترتب على هذا االختال

لة فال آلة هنا وهو واقع استعماالت الجرس في عدد من األجهزة التي تصدر أصوات التحريم لآل
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 صوت نقطع النظر عن اآللة فإب وإذا كان التحريم للصوت ف،للتنبيه كالهواتف الثابتة والمنقولة

 .سواء سمع من الجرس مباشرة أم تسجيالً عنه  -ن يقول بحرمة على رأي م -الجرس محرم 

 منه ما هو محرم ي من يرى أن الصوت الموسيق–هر في النقول اآلتية ظكما سي -ومن العلماء 

طرب بصوته أفما ألهى و،  أي اللذة التي فيهتأثيرهبحسب ، ومنه ما هو مباح، هوومنه ما هو مكر

  . ولم يطرب منفرداً فهو مكروهفهو محرم وما زاد الغناء طرباً

 اإلعالنوكذا )125("أو اإلعالن عن النكاح فهو مباح  للحرب كاإلنذاروما زاد عن الطرب إلى معنى آخر 

 .)126(بالرحيل أو النزول للحجاج 

االستدالل على إباحة الصوت  )127( -حفظه اهللا - وأشار علي األستاذ الدكتور عبد الملك السعدي

 لصوت الجرس عند نزول الوحي عليه أو تشبيه صوت الوحي – صلى اهللا عليه وسلم -بسماع النبي

 .وهذا وصف مدح، يجعل الصوت ليس محرما بل مباحا)128(بصوت الجرس 

حي استمر إلى آخر وإن ال:- والكالم للسعدي –إنه قد ورد  ما يضادهما من األحاديث،فأقول :فإن قيل

 ، ، وهو مثل صلصلة الجرساألحاديثلوحي  بعد قوله لتلك أتيه اي فقد – عليه السالم -حياته

 .والوحي قرآن يأتي بصوت الجرس، واهللا أعلم

 : البدائل الشرعية:  الثانياألمر

 : يأتال المعاصرة الستعماله بما يالمح عن صوت الجرس في كثير من ةاالستعاضيمكن 

 اإلعالنت من القرآن الكريم كما في إن استخدام آيا:  من القرآن الكريمآلياتاستخدام تسجيل  -1

 : فله محاذير منها،أو على الهواتف النقالة،  مساجد بعض القرىمآذن الوفاة على التعن حا

 القرآن كراهيةفيؤدي إلى ،  له بهااآلخرين إزعاج اإلنسانارتباط القرآن بالموت أو بمواعيد يكره 

المسجل إغالقإن في  -ب.ال يباح الوقوع بها يكن ذلك كفراً فهو سبيل إلى الكفر ومعصية لم  فإن 

 لآلية دون مراعاة إكمال المعنى أو عدمه وفي هذا مناقضة لتعظيم القرآن اًأو فتح جهاز الهاتف قطع

 }...ذَِلك ومن يعظِّم حرماِت اللَِّه فَهو خَير لَّه ِعند ربِه{ : باالستماع إليه قال تعالىواألمر

 }وِإذَا قُِرَئ الْقُرآن فَاستَِمعواْ لَه وَأنِصتُواْ لَعلَّكُم تُرحمون{ :وقوله تعالى،.. "…)30/الحج(

 ).204/األعراف(

 . استخدام للقرآن في غير ما جاء من أجله وسيلةإن وضع القرآن الكريم 

 .س حرمة استخدام آيات القرآن بديالً عن موسيقى الجر -واهللا أعلم  -ولذلك أرى 
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 :  الصالة المعروفةأذانألفاظ  .1

م لآلذان في اكما أنه استخد،  المؤمن بوقت الصالةإحساس في في غير وقته يؤثر األذانن سماع إ

فقد يصلي قبل موعد الصالة ،  لصالة معينةاآلذان لمن ال يعرف وقت كوفيه تشكي، شرع له ما غير 

وكل هذه المحاذير تجعلني أرى حرمة ، الوقت لظنه أنه قد اخطأ في اوقد يعيد صالة صالها لوقته

 .استعمال ألفاظ أذان الصالة بدل موسيقى الجرس 

  اإلسالمية األناشيد .2

الموسيقى تأخذ حكمها وإذا مع  األغانيإذا رافقتها الموسيقى فتأخذ حكم الموسيقى وكذا حكم استخدام 

ويترتب ، )129( التحريم واإلباحة  العلماء المعاصرين اختلفوا في حكمها بيننخلت من الموسيقى فإ

 والتحريم وفقاً اإلباحةسالمية بدل موسيقى الجرس بين إل ااألناشيدن حكم استخدام راعلى ذلك دو

 . من العلماء قيفر كل ألدلة

 .الخ …الشجر وأصوات الحيوانات والهواء  .3

ما لم تخالف الذوق العام  وال أرى باساً بها اإلباحة فهي على أصل إخراجوهذه إذا لم يقم لها إعادة 

 .واهللا أعلم 

  وما الهاتفب على جأاألذكار أو األدعية أو :  كعبارة أو طفل،عبارات بصوت رجل .4

  . على كالم محرم ِوتباس بها ألنها من الكالم المباح ما لم تح وهذه ال،شابه

 أدلة المسألة : الفرع الثاني

 :  هذه المسألة أصالنييعتر

 حكم االستعماالت المعاصرة لموسيقى الجرس على حكم موسيقى جرس الدواب  بناء:  األولاألصل

 واإلباحةوقد رجحت الكراهية في حالة  السفر ، قيل هناك يقال هناما  الجرس ويوخلخال النساء ذ

 . الحصونعلىفي الحضر و

 في التحريم على مكان فيه اعتقاد شرك أو تشبه بالكفار وتحقق وتوقع الضرر من واقتصرت

 .استعماله في الحرب 

يمكن قياس استعماالت الجرس المعاصرة بحسبها فتكون مباحة إذا حققت ، األصلوبناء على هذا 

 . في الترجيح السابقة جرس وتحرم في الحاالت الثالث التي حرمت ألجلها موسيقى ال،مصلحة

 .على علّة تحريم الجرس وهي مرتبطة بـاآللة  بناء: األصل الثاني
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 . الصوت )ب

 .تحقيق اللذة ) ج

أخذ من ويترتب على ذلك تحريم موسيقى الجرس المطربة التي تخرج عن االعتدال تخريجاً على 

 ،  من ربط الحكم باآللةلىوتحريم موسيقى الجرس الذي يصدر عن آله الجرس تخريجاً ع ،بهذه العلة

طع النظر عن يشمل كل صوت يصدر عن الجرس بق،  صوتهتشبهوتحريم موسيقى الجرس التي 

 .تخريجاً على من ربط الحكم بالصوت ، نغمته

 كل موسيقى جرس للتنبيه ال للذة اإلباحةفيبقى على حكم ، وما يقال في التحريم يقال في الكراهة

  . المعاصرة اتبعض التطبيقفي  كما هو –وصوت الجرس الذي ال يصدر عن آلة ، والطرب

 : هامنود يشترط وجودها و فلها قيإطالقها ليست على اإلباحةوهذه 

1- 130( ادية استعمال النغمات العت اشترطالتي ال تكون مطربة وفيها لذة وهو معنى الفتوى أن( 

 اتخاذ الساعات التي فيها نزماننا يستحلوفي بل إن بعض المنتسبين إلى العلم "قال التويجري 

 .)129("الشيطان بال ريب  من الجرس وهي من مزامير إطراباً أعظمالموسيقى المطربة وهي 

 . كناقوس أهل الكتاب ة عدم مشابهة نغمات موسيقى الجرس لنغمات ذات داللة عقدي-2

 أو دونها ألنها فعل أغاني عدم مشابهة نغمات موسيقى الجرس للموسيقى المحرمة سواء كانت -3

 .كر بالمعاصي تذير الغرائز وثالفساق وألنها ت

 .ي السمع ذؤتيث ال ح استعمالها بعاة الجوانب الصحية في مرا-4

 ي من يسمعها من الجالسين ذ السليمة بحيث ال تؤاألذواق مراعاة -5

  :الخاتمة
  والرسل وبعد األنبياء والصالة والسالم على خاتم خراًآوالحمد هللا أوالً 

  :فقد انتهت بعد دراسة موسيقى الجرس إلى ما يأتي

 اب ثبوت األدلة في النهي عن جرس الدو -1

 األحكام وكذا ربط حكاماألين في تعليل يصولتعليل النهي عن جرس الدواب متفق مع منهج األ -2

 .بالمصالح 

  : فتحرم في ثالث حاالت هيبالتفصيل القول ي بعللها في مسألتنا يقتضاألحكامربط  -3

 . تدفع العين أو أي اعتقاد شركي آخر أنهاتعليقها العتقاد  -أ
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 . أهل الكتاب مشابهة لنواقيس -ب

 ! الحاالت األخرى وإباحة، لمآلها كونها وسيلة للضرر بالمسلمين نظراً -ج

 ،ط المذكورةوشرال بها باإلباحة فيناط حكم جمةالمعاصرة ذات فوائد الجرس استعمال موسيقى  -4

 .زيهية ـويبقى ما سواها على أصل الحرمة أو الكراهة التن

  : التوصيات
 . لما يعم به البلوى كموسيقى الجرس ةلييراسات التفص بمزيد من الديأوص -1

 ما استثنوا من التحريم وما توصلوا إليه من فإن بحسن الظن بعلمائنا وسلفنا الصالح يأوص -2

نهج ن  وأن،  على الشارعاًتائاهم المثلى وليس افتالعميق للنصوص وتقوهم رة لفهمقواعد ثم

 .    في فهم نصوص الشارع هممنهج

 .جمة عن عدم مراعاتهاا آداب استعمال الهاتف لتفادي األخطاء الننشر



                شويش المحاميد          2007-الثاني العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 499 

 الهوامش
 . أدب الهاتف لبكر أبو زيد انظر .1

الهيئة المصرية ، الموسيقى البدائية وموسيقى الحضارات القديمة، عبد الهادي. د: الصنفاوي .2

 .102ص، م1985/ 1ط، القاهرة/العامة للكتاب 

دون ، دار الراتب الجامعية، التطبيقات العملية واألجهزة، يةالموسيقى االلكترون: أميل: فهمي .3

 .165ص، مكان الطبع وال تاريخه

م، 1989 -هـ 1410.ت. إبراهيم وآخرون المعجم الوسيط، دار الدعوة استانبول،د: مصطفى .4

موجز تاريخ الموسيقى والغناء : صبحي أنور. د،  رشيدانظرو .،مادة موسيقى 891ص /2ج

 .13ص، م1/2000ط، ؤون الثقافية العامة بغداددار الش، العربي

 ..مادة الموسيقى2/891ج،  المعجم الوسيط: مصطفى .5

كتاب رقم ، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، دعوة إلى الموسيقى، يوسف:  السيسي: انظر .6

 19ص، م1981 -هـ 1401/ 1،ط46

 الكبير للرافعي، المصباح المنير في غريب الشرح، حمد بن محمد بن علي المقريأ: الفيومي .7

 .،مادة الجرس 97ت،ص.د.ط.د، بيروت، المكتبة العلمية

 .المكان نفسه، المرجع  السابق .8

 . مادة جرس 117ص/1ج،  المعجم الوسيط: مصطفى .9

، بيروت، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط،  محمد الدين محمد بن يعقوب: الفيروز آبادي .10

 .لالم  باب النون فصل ا1587ص ، م1996هـ 5/1416ط

 .باب السين الجيم  فصل 286ص،  القاموس المحيط: الفيروز آبادي .11

 .ن القاموس المحيط فصل الراء باب النو: الفيروز آبادي .12

والحديث أخرجه البخاري في الصحيح  ، فصل الصاد باب الالم  القاموس المحيط: الفيروز آبادي .13

 .)2(الباب الثاني حديث رقم ، ،كتاب بدء الوحي9ص 

 . فصل الجيم باب الالم 1265-1264 القاموس المحيط ص: ز آباديالفيرو .14

 . فصل الخاء باب الالم 1286 القاموس المحيط ص : الفيروز آبادي .15



 أحكام موسيقى الجرس  في الفقه اإلسالمي

 500 

منشورات جامعة ، الموسيقا واألناشيد وطرائق تدريسها، عبد الحميد عبد الوهاب. د. أ: همام .16

 .132ص، م1996/ 1ط، عمان، القدس المفتوحة

المصباح ،  الفيوميانظر فصل النون باب السين و746القاموس المحيط ص : الفيروز آبادي .17

، ناقوس الكنيسة المسيحية:  جرس:  مادة الناقوس وجاء في تكمله المعاجم621ص ، المنير

 . مادة جرس  185،ص2ج" ناقوس يدق بمطرقة

ية العامة دار الشؤون الثقاف، موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربي، صبحي أنور. د:رشيد .18

 .13ص، م1/2000ط، بغداد

 ،14 م،ج1987-هـ 1407ط،.دار الكتاب العربي د، شرح صحيح مسلم، محي الدين: النووي .19

، دار التقوى للتراث، فتح الباري بشرح صحيح البخاري: دأحم: ونقله عنه ابن حجر. 94ص

 .157،ص6ج، الرياض

 في أعناقها شيئاً وال أن يستعمل وال يجوز أن تقلد اإلبل): 967(قال ابن حزم في المسألة  .20

 وصح النهي عن الجرس عائشة وأم سلمة أمي : وذكر حديثين ثم قال،الجرس في الرفاق

وأبي هريرة وال يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي اهللا عنهم ولم يصح في تقليد ، المؤمنين

 سليمان رعبد الغفاحقيق ت، باآلثارالمحلى ،  علي بن أحمد: ابن حزم" أعناق الخيل وغيرها أثر 

 .422، ص5ج، م1988 -هـ 1408، 1ط، بيروت،  العلميةبالكتدار ، البندري

 : فه والترمذينمسلم واللفظ له والنسائي وأبو داود وابن أبي شيبة في مصوحمد أأخرجه  .21

كتاب اللباس "  طبعة دار الكتاب العربي"14،94ج، "مع شرح النووي"الصحيح : مسلم –        

 ينة باب كراهية الكلب والجرس في السفر والز

مكتبة ،  ومحمد اللحيدانةتحقيق حمد الجمع، المصنف، محمد بن إبراهيم: ابن أبي شيبة –

راس ج كتاب الجهاد باب ما قالوا في األ255ص، م2004 -هـ1425 ،1ط، الراشد،الرياض 

 .ن لفظ كلب دو33131حديث رقم في خرج رواية أم حبيبة أ و33132حديث رقم ، للدواب

أن النبي صلى اهللا عليه :  وذكر رواية أم حبيبة اإلمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه –

ها في صحيح سنن النسائي انظرو".ا المالئكة هالعير التي فيها جرس ال تصحب" : وسلم قال

 .1062، ص3ج، لأللباني

أن المالئكة ال تدخل بيتاً فيه  الجامع كتاب األدب عن رسول اهللا باب ما جاء في :   الترمذي-  

 ).2728(صورة وال كلب حديث رقم 
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، اآلداب  الشرعية، محمد:  ابن مفلح.ويكره للمسافر اتخاذ األجراس في الركب: قال القاضي .29

 ،3ج، م1996 -هـ 2/1417ط، بيروت/حققه شعيب األرناؤوط وعمر القيام مؤسسة الرسالة

 .39ص 

  السير باب ما قالوا في األجراس حديث رقم  كتاب255،ص1ج، المصنف: ابن أبي شيبه .30

 . على التوالي 33136 ورقم )33134( 

 ، تحقيق صالح المنجد، إمالء محمد السرخسي، السير الكبير،  محمد الحسن: نقله الشيباني .31

 باب كراهية الجرس 87،ص1ج، م1971بغداد،سنة ، طباعة شركة اإلعالنات الشرقية

الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة ، عةالنظام وجما:  النظامو.87حديث

 .254،ص5ج.م1986هـ 4/1406ط، بيروت، حياء التراث العربيإدار ، النعمان

 في األجراس حديث رقم لوا كتاب السير باب ما قا255،ص1ج، المصنف: ةابن أبي شيب .32

 . على التوالي 33136 وحديث رقم 33135

 ).15( حاشية رقم انظرسبق تخريجه  .33

كنت جالساً مع سالم فمر بنا ركب ألم البنين معهم أجراس : ومنها عن أبي بكر أبي شيخ قال .34

ال تصحب المالئكة ركباً معهم " فحدث نافعاً سالم عن أبيه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

،كتاب 1061،ص3ج، السنن بتصحيح األلباني: النسائي" كم ترى مع هؤالء من الجلجل ، جلجل

 .صحيح : وقال األلباني)4815(زينة باب الجالجل حديث رقم ال

،كتاب اللباس والزينة باب كراهية 95،ص14،ج"بشرح النووي"مسلم الصحيح ، أخرجه مسلم .35

، السنن: صحيح أخرجه أبو داود" الجرس مزمار الشيطان "وحديث .الكلب والجرس في السفر 

 ).2556(ث رقم كتاب الجهاد باب في تعليق األجراس حدي، 29ص ،2ج

 254ص ،7ج)مع شرح المنتقى(هو عبد اهللا بن أبي بكر راوي الحديث، ذكره مالك في الموطأ  .36

 .157،ص6فتح الباري،ج، ابن حجر: انظرو

،كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه 157،ص6ج)مع الفتح (الصحيح : البخاري .37

 كتاب اللباس والزينة باب 95،ص14ج،)مع شرح مسلم (الصحيح :  مسلم، في أعناق اإلبل

القالئد ما جعل في العنق يكون لإلنسان والفرس والكلب  .كراهية الكلب والجرس في السفر

لسان العرب،فصل القاف : ابن منظور .والبدنة التي تهدي ونحوها، وقَلَّدت المرأة فَتَقَلَّدت هي

 .باب الدال
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ب الجامع باب ما جاء في نزع التعاليق  كتا254،ص 7،ج)مع شرح المنتقى(الموطأ : مالك .38

 .95،ص 14،ج)مع شرح النووي (الصحيح : مسلم.والجرس من العين 

 .157،ص6فتح الباري،ج: ابن حجر .39

  .254،ص 7،ج)مع الشرح المنتقى(الموطأ : مالك .40

 . 88، ص14ج،  شرح صحيح مسلم: النووي .41

 ).31( حاشية رقم انظرسبق تخريجه  .42

 ).255(، ص7ج،  المنتقى: الباجي .43

 ).88(، ص1ج،  السير الكبير: الشيباني .44

 .88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .45

ويكره الجرس في أعناق اإلبل في دار الحرب،وال يكره في القافلة في دار : قال الكرابيسي .46

 ، اإلسالم

ون ؤوزارة األوقاف والش :  الناشر الفروق:أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري : الكرابيسي 

  عننقال2ً :  عدد األجزاء،طموم محمد.  د:  تحقيق1402 ،  الكويت الطبعة األولى-المية اإلس
0=&Mode18=asp?DocID.bookhier/com.islam-al.feqh://http 

 23/3/2006في 

 .254،ص5ج، الهنديةالفتاوى : النظام: رانظو. 88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .47

يشير إلى حديث أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بعض أسفاره وغالم أسود  .48

، يقال له أنجشه يحدو فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رويدك سوقك بالقوارير

ب حديث رقم كتاب األدب باب المعاريض مندوحة عن الكذ)730(ص، الصحيح: البخاري

 .  222، ص22ج، المجموع،  النوويانظرو)6210(

 .88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .49

 ).1(كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي حديث رقم 8الصحيح ص: البخاري .50

  1458،ص4ج، شرح السير الكبير:  الشيباني: انظر .51

 .88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .52

 .المرجع نفسه  .53
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 مرجع سابق، الفروق: الكرابيسي .54

 مرجع سابق، الفروق: الكرابيسي .55

 .88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .56

 .254،ص5ج، الفتاوى: النظام .57

، 2ط، بيروت، دار الكتاب العربي، المدخل،  محمد بن محمد العبدري: أشار إلى ذلك ابن حاج .58

 .53،ص4ج، م1972

في أصول الشريعة،شرحه وخرج إبراهيم بن موسى اللخمي،الموافقات : الموافقات: الشاطبي .59

 .220ص، م2004-هـ 1/1425ط، بيروت، أحاديثه عبد اهللا دراز،منشورات دار الكتب العلمية

 بيروت، دار الكتب العلمية،، قواعد األحكام في مصالح األنام، عز الدين بن عبد السالم: العز

 .9،ص1ج ت،.ط.د

 .255،ص 7ج،  المنتقى: الباجي .60

 .399ص،  الموافقات: الشاطبي .61

، دار الكتب العليمة، والنظائر في فروع الشافعيةاألشباه ، زين الدين بن إبراهيم:  أبن نجيمانظر .62

األشباه ،  جالل الدين عبد الرحمن: السيوطي. 79-73ص، م1999 -هـ 1419/ 1ط، بيروت

 . 88-86،ص1983 -هـ 1403/ 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، والنظائر في فروع الشافعية

 .95،ص14ج،  شرح صحيح مسلم: وويالن .63

 فصل الكاف 1712ص، القاموس المحيط: جمع مكاري وهو التاجر، الفيروز آبادي: األكرياء .64

 .باب الواو والياء 

باب 880ص، القاموس المحيط" نوع من الكراث " نبات بقولي، قال الفيروز آبادي : القرط .65

 .الطاء فصل القاف 

 .255،ص7ج، شرح المنتقى: الباجي .66

 محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر نفخر الدي:الرازي:نظرا .67

 ،1ج م،1979-هـ1/1399الرياض،ط/منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود العلواني،

 .131ص
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، دار المعرفة، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقائق على األصول، محمد بن علي: الشوكاني: انظر .68

 .164ت،ص.ط.د، بيروت

 . 52،ص4 المدخل،ج: ابن حاج .69

 .تخريجاً على األقوال في المسألة السابقة  .70

 –.تخريجاً على األقوال في المسألة السابقة  .71

وال بأس بتعليق األجراس "وجاء في الفتاوى الهندية 87ص/1ج، السير الكبير:  الشيبانيانظر .72

 . .254ص/5ج، الفتاوى الهندية: نظام" كذا في القنيه، على عنق الفرس والثور

  )21( حاشية رقم انظرسبق تخريجه  .73

 )35(  حاشية رقم انظرسبق تخريجه  .74

دار ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه:سعد الدين مسعود: التفتازاني .75

 .64ص1م،ج1957بيروت صبيح ، الكتب العلمية

 ).3289( رقم كتاب بدء الخلق باب صفه إبليس وجنوده حديث386ص، الصحيح: البخاري .76

، مكتبة وهبه، فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة، يوسف.د: القرضاوي .77

 .61ص، م2001-هـ 1/1422القاهرة،ط

 .148،ص5البحر المحيط،ج: الزركشي: انظر.78

 .جع السابقر المانظر.79

 .تخريجاً على رأي القائلين بالتحريم في السفر  .80

 ، ن يبقوا العدو عليهم بهم العدو بصوت الجرس فيبدرون بهمفإنهم إذا قصدوا أ" قال الشيباني .81

 علم بهم العدو فأتوهم فقتلوهم فالجرس في هذه الحالة يدل المشركين على ةفإذا كانوا سري

 .88،ص1ج،  السير الكبير: "المسلمين فهو مكروه

 .254،ص5ج، الفتاوى الهندية:  نظامانظرو، 87،ص 1السير الكبير ج: قال الشيباني .82

 مرجع سابق، الفروق: الكرابيسي .83

 .مرجع سابق، الفروق: يالكرابيس .84

 .87،ص1ج، السير الكبير:  الشيبانيانظرو.245،ص5ج، الفتاوى الهندية: نظام .85

 ( ). حاشية رقم انظرسبق تخريجه  .86
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 1458،ص4 شرح السير الكبير ج: الشيباني .87

:  الحرب،الفيروز آباديجمع تجفاف وهو آله للحرب يلبسه الفرس واإلنسان ليقيه: التجافيف .88

 .باب الفاء فصل الجيم1030ص، القاموس المحيط

  .1458،ص4 شرح السير الكبير ج: الشيباني .89

  1458،ص4 شرح السير الكبير ج: الشيباني .90

 1458،ص4 شرح السير الكبير ج: الشيباني .91

  3030كتاب الجهاد والسير باب الحرب خدعه حديث رقم 355ص، الصحيح: البخاري .92

 .164ص، إرشاد الفحول: الشوكاني: انظر.64ص/1ج، شرح التلويح: نيالتفتازا .93

 .تخريجاً على القول بالتحريم في جرس الدواب في الحضر  .94

  من هذا البحث 8-7 ص انظر .95

،   وصححه السيوطي في الجامع الصغير،2544: حديث رقم ، كتاب الجهاد:مستدركال: الحاكم   .96

، ةتحقيق حمد الجمع، المصنف، عبد اهللا بن محمد: ابن أبي شيبة :نظراو،).7148(حديث رقم

-449،ص4ج، م2004 -هـ 1425، 1ط، الرياض، مكتبة الرشد، ومحمد اللحيدان

كتاب الجنائز باب رفع الصوت )11305، 11304( حديث رقم انظرو)11307(الحديث رقم .450

، بيروت، دار المعرفة، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور،  جالل الدين: السيوطي.في الجنائز 

 عن قيس بن عباد رضي اهللا عنه قال كان ةخرج ابن أبي شيبأ: بلفظ. 189، ص3ت،ج.ط.د

أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند القتال وعند القرآن وعند 

  .الجنائز

 ).7148(حديث رقم، وصححه السيوطي في الجامع الصغير

،  التراث العربيإحياءطبعة دار ، بدائع الصنائع، كر بن سعودعالء الدين أبي ب: الكاساني .97

 .315، ص4ج، م1998 -هـ 1419، 2ط، بيروت

منشورات دار ، األفاضلتحقيق جماعة من ، المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف الدين: النووي

روضة : يحيى بن شرف الدين: النووي592ص/5ج، م2002-هـ 1،1423ط، بيروت، العلميةالكتب 

، طبعة خاصة، الرياض، دار عالم الكتب،  وعلى معوضدعبد الموجوتحقيق عادل ، الطالبين

 في معرفة الراجح من اإلنصاف، علي بن سليمان:  المرداوي-.125،ص2ج، م2003 -هـ 1423
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، 1ط، بيروت، العلميةدار الكتب ، تحقيق محمد الشافعي، الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

 .455،ص3ج، م1997-هـ 1418

، الصفوةدار ، األشقرتحرير عمر ، البحر المحيط في أصول الفقه،  بدر الدين محمد: الزركشي .98

 .303، ص3ج، م1992هـ 1413، 2ط، القاهرة

، مؤسسة الرسالة،  التركيعبد اهللا. تحقيق د، الواضح في أصول الفقه، علي: ابن عقيل .99

 .325ص/3م،ج1999 -هـ1/1420ط، بيروت

 / التراث العربيإحياءطبعة دار ، ء الدين أبي بكر بن مسعود،بدائع الصنائععال: ينالكاسا .100

 .315 ص4م،ج1998-هـ2/1419ط بيروت،

 .باب الفاء فصل الشين 1066ص، القاموس المحيط: الفيروز آبادي، زاد:أشف .101

 : ،واللفظ له وقال)10081(باب الربا حديث رقم ، واألفعال األقوالفي سنن  لالهندي كنز العما .102

،قال الحافظ ابن اإلشكال إيضاح بن سعيد في يوعبد الغنعب وابن راهويه ش والحارث ع "

خرج حديثه ألن له أصالً عن ثابت بن وكان ابن راهويه أ قال بمرةحجر فيه الكلبي متروك 

 انظر و46 السنن كتاب البيوع، باب : النسائي: انظرقلت أي الباحث ومعناه صحيح " حجاج

،كتاب البيوع باب 5ت،ج.ط.بيروت،د، السنن الكبرى دار الفكر: بن الحسين أحمد : البيهقي

عبد ابن .143،ص1ج،  المعجم الكبير: الطبراني.األجناس التي  ورد النص بجريان الربا فيها 

 .228، ص6،ج130ص، 5،ج78،ص4ج،  التمهيد: رالب

 88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .103

 هير بالمجرم استعمال الجرس للتشوفي القديم  تم  .104

كانوا حين يشهرون بالمجرم يطوفون به في المدينة ، بهاً طاف بالمدينة مشهر، شهر المجرم: جرس

، وفي واإلجرام،ومن هنا ارتبط التجريس بالفضيحة والتوبيخ  "األنظاريدقون جرساً أمامه ليلفتوا إليه 

أما ، يد بمن اقترن ما ينافي المروءة والتندالتسميع الجرسة : جاء في القاموس الوسيط هنفسالمعنى 

لكنني لم أجد من قال من الفقهاء ،  فالتشهير نوع من التعزير المتروك لولي األمر:  الشرعيمالحك

محمد سليم . ترجمة د، تكلمه المعاجم العربية، دينهارت: دوزي:انظر. بالتعزير مع الجرس

، القاموس المحيط: آباديوالفيروز .186-184،ص2ج، م1979 - ـه1399ط، .النعيمي،د

 .مادة جرس 117،ص1ج
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 ، السعودية، مختصر تحريم آالت الطرب،نشر دار الصديق،  محمد ناصر الدين األلباني: األلباني .105

الموسيقى الغناء في ،  بن يوسفعبد اهللا: الجديع.    107ص، م2002 -هـ 1/1423ط

مجموعة ، محمد:   الحامد.م2004 -هـ 1/1425ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ميزان اإلسالم

هـ 1403/ 3ط، الزرقاء، المنار،  في الغناء ضمن مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامدرسالة

 .م 1983 -

، عمان، دار عمار، بيروت، دار الجيل، الشريعة اإلسالمية والفنون/مد مصطفى أح : القضاة .106

 .226ص، م1988-هـ 1408، 1ط

   ).52( حاشية رقم انظرالحديث سبق تخريجه  .107

  .1458،ص4 شرح السير الكبير ج: الشيباني .108

 .8ص ،  والنظائراألشباه، ،السيوطي23ص،  والنظائراألشباه، ابن نجيم .109

،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار للحصكفي، تحقيق أمينمحمد : ابن عابدين .110

، م2003-هـ1423الرياض، طبعة خاصة،/ عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار عالم الكتب

 .504ص، 6ج

 ..878ص/1ج، السير الكبير،  الشيبانيانظر و245ص/ 5 جالهنديةالفتاوى : النظام .111

 .504،ص6ح) مطبوع مع رد المحتار(الدر المختار: الحصكفي .112

 .504ص، 6رد المحتار  ج: ابن عابدين .113

  عدد من اآلالت في استعماالت لمصلحة بناء إباحةوتوسع الحصكفي وابن عابدين في  .114

 .504 ص 6ج، رد المحتار: ها في ابن عابدينانظرلى القصد ع

، ص 1ط، بيروت، طباعة دار القلم، جمع مجد مكي،  مصطفى الزرقافتاوى:  مصطفى: الزرقا .115

349.  

 88،ص1ج، السير الكبير: الشيباني .116

 .)35( حاشية انظرسبق تخريجه  .117

 .255،ص 7ج،  المنتقى: الباجي .118

 157 ص، 6ج، فتح الباري: ابن حجر .119
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صحيح سنن : األلباني).1729(الدارمي السنن كتاب المناسك باب أي الحج أفضل حديث رقم  .120

 كتاب الحج 156،ص2م، ج1988-هـ 3/1408الرياض،ط/بن ماجة،مكتب التربية العربي ا

 ) 2915(والعمرة والزيارة حديث رقم 

 311،ص5م،ج1967-هـ1/1388بيروت، ط/محمد،كتاب الفروع،عالم الكتب: ابن مفلح .121

 )120( حاشية نظرا .122
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