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هل جاء اإلسالم حربًا على الفن؟
وهل تستند هذه الفتاوى املرتافدة يف حترمي الفنون واملوسيقا والغناء التي تبثها الفضائيات 

املتخصصة بدون انقطاع على أسنة الوعاظ احملرتفني إىل أدلة متفق عليها بني الفقهاء...
أما الدراسة الرتاثية فقد كفانيها واحد من أكرب احملققني يف الرتاث اإلسالمي وهو العالمة ابن 
حزم الظاهري الذي تصدى ببسالة من رياض األندلس احلضارية لدعاوى حترمي ما أحل اهلل، وتناول 
وحني  ومتونها)1)،  أسانيدها  وناقش  الفن  أعداء  يتخذها  التي  الروايات  وتفصيلتلك  باستفاضة 
انتهى من حترير دراسته نشرها يف احمللى يف واحد وعشرين صفحة استقصى فيها بالتفصيل 
اململ كل رواية وردت يف حترمي املوسيقى والغناء، وجزم بآلة علم االصطالح التقليدية بطالن 
هذه الروايات، وأشار إىل ضعفها وتهافتها من جهة اإلسناد وأكد أن معظمها من باب املوضوع 
املفرتى الذي ال تقوم به حجة يف حالل وال حرام. وقبل أن ميضي إلعداد كتابه اجلميل طوق 
احلمامة يف أخبار اإللف واإليالف كتب عبارته اجلامعة املانعة فيما يتصل بالفنون، وهي فتوى 
ال حتتاج اليوم ألدنى تعديل نظرًا الرتباطها باملقاصد، وحتميل اإلنسان املسؤولية الكاملة عن 

اختياره الفني، وموقفه الذوقي اجلمايل، وهذا نصها:  

َفَجَوابُنَا - َوِباَللَِّه  تََعالَى  التَّْوِفيُق :  أَنَّ َرُسوَل اللَِّه - صلى الله عليه وسلم - َقاَل: 
َا األَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َوِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى َفَمْن نََوى ِباْسِتَماِع الِْغنَاِء َعْوًنا َعلَى َمْعِصَيِة  “ إنَّ
اللَِّه  تََعالَى  َفُهَو َفاِسٌق، َوَكَذِلَك ُكلُّ َشْيٍء َغيُْر الِْغنَاِء، َوَمْن نََوى ِبِه تَْرِويَح نَْفِسِه ِلَيْقَوى 

)1) انظر احمللى باآلثار شرح املجلى باآلثار لالمام ابن حزم  ج9  صفحة 60 ط املكتبة املبيرية 
القاهرة
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والموسيقا في اإلسالم

د. محمد حبش
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َط نَْفَسُه ِبَذِلَك َعلَى الِْبرِّ َفُهَو ُمِطيٌع ُمْحِسٌن، َوِفْعلُُه َهَذا  ِبَذِلَك َعلَى َطاَعِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َويُنَشِّ
، َوَمْن لَْم يَنِْو َطاَعًة َوال َمْعِصَيًة، َفُهَو لَْغٌو َمْعُفوٌّ َعنُْه َكُخُروِج اإِلنَْساِن إلَى بُْستَاِنِه  قِّ ِمْن اْلَ
ًجا َوِصَباِغِه ثَْوبَُه الَزَوْرِدّيًا أَْو أَْخَضَر أَْو َغيَْر َذِلَك، َوَمدِّ  ًها، َوُقُعوِدِه َعلَى بَاِب َداِرِه ُمتََفرِّ ُمتَنَزِّ
ْمُد؛  ًنا - َوِللَِّه  تََعالَى  اْلَ َساِقِه َوَقبِْضَها َوَساِئِر أَْفَعاِلِه - َفَبَطَل ُكلُّ َما َشَغبُوا ِبِه بُْطالًنا ُمتََيقَّ

َوَما نَْعلَُم لَُهْم ُشبَْهًة َغيَْر َما َذَكْرنَا.)2)

كتابه  املعنى في  االندلسي في هذا  ابن حزم  االم��ام احملقق  كتبه  ما  وميكن مطالعة 
احمللى باآلثار شرح املجلى باالختصار وال نزيد عليه في أمر املناقشة اإلسنادية شيئاً.

وبعيداً عن جدل الرواية فإنني أحب أن أقترب أكثر من القيم اإلسالمية التي حققت 
رعاية اجلمال والفن، وأحيت عالقة اإلنسان بالياة على أساس وجداني وروحي عميق، 
يشد اإلنسان من مشاعره العميقة ليمنحه عذوبة الفن والشوق والتوق، والوجد والكلف، 

ومينحه فرصة النظر من عل للعالم األسمى الطافح باملشاعر وخفق القلوب.

استمع النبي الكرمي لغناء اجلواري، والديث في البخاري ومسلم، تكرر ست مرات، 
في أبواب العيدين والنكاح، ومن املدهش أن موقف النبي صلى الله عليه كان يثير استهجان 
الصحابة الذين افترضوا فيه الصالبة والترفع عن الفنون واملعازف، واشتغاله بالقيم العليا 
وفق منطق قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا وملا تلذذمت بالنساء على 

الفرش وخلرجتم إلى الصعدات جتأرون إلى الله.)))

بآفاق  العناء  ساحة  من  يشرق  ال��ذي  اإلنسان  الرسول  ذلك  نفسه  النبي  يقدم  وهنا 
الرجاء، ويعلم اإلنسان كيف يكافح وهو يبتسم.

في أشهر الروايات في البخاري أن الرسول الكرمي كان متكئاً في بيته وعنده جوار 
يغنني، بغناء يوم بعاث، وهي أغان كانت تذكرهم بالنني إلى األيام اخلوالي، وحني دخل 
أبو بكر دهش ملرأىاجلواري في بيت النبوة وهن يغنني ويدففن باملزهر واخللخال وهذه 
كانت أدوات املوسيقى السائدة آنذاك، فقال مغضباً: أمزمارة الشيطان في بيت رسول 

)2) املصدر نفسه
))) رواه البخاري في الصحيح، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج11 ص 19)  والترمذي في 

سننه، انظر نحفة األحوذي بشرح الترمذي ج 6 ص )60 
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الله؟!!! ولكن النبي الكرمي التفت إليه في نظرة حانية وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام 
عيد.)))...

وأخذت اجلواري الصبايا حماسة كبيرة حني رأين انتصار النبي الكرمي لهن، وأضافت 
إحداهن ثناء خاصاً للنبي الكرمي، وقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد.....  

هنا فقط قطع رسول الله عليهن غناءهن ورفع يده وقال: ال يعلم الغيب إال الله.... 
دعي هذا وقولي ما كنت تقولني....)5)

كانت ساعة وصال وصفاء، قدم فيها أهل املدينة أروع فنونهم أمام النبي الكرمي ونالوا 
ثناءه ومحبته، ووقفوا عند حدود ما أمرهم به من عدم مدح اإلنسان مبا ليس فيه.

في رواية أخرى أشد طرافة يشير بريدة بن الصيب إلى موقف شاهده بنفسه حني 
جاءت جارية سوداء خرجت فيمن خرج الستقبال النبي من بعض مغازيه فقالت إني نذرت 
لئن عدت ساملاً ألضربن لك بالدف، قم قامت بني يديه فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي 
تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف 
حتت أستها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليخاف 
منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي 

تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف)6)

كان  الكرمي، فقد  النبي  الناس من تفضيل عمر على  يتوهمه  ما  وليس في الديث 
الرسول في معرض التعليم واإلرشاد وكان عمر في مقام االختيار الشخصي، وكان رسول 
الله يعجب بشدة عمر ألنها ضرورة لهيبة الدولة ولكنه في الوقت نفسه كان حريصاً على 

نشر ثقافة الفرح والفن واجلمال في حياة األمة.

وقد اشتهر عمر بشدته، وكان إذا قال أسمع وإذا أطعم أشبع وإذا مشى أسرع وإذا 
التفت أفزع وسبحان من أقام العباد فيما أراد وهو املراد فيما يريد.

))) رواه البخاري في كتاب كتاب فضائل أصحاب النبي ) ص ) ، باب مقدم النبي واصحابه املدينة 2 
 225 /

)5) رواه البخاري في كتاب املغازي  - باب شهود املالئكة بدراً ، كما ورد في البخاري برقم 0)1)  باب 
إعالن النطاح واخلطبة والشرط

)6) رواه الترمذي  في سننه ج5 ص 292
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نحن نعمر الياة بالعلم، ولكنننا نزينها بالفن، وركن الياة العقل ولكن مدادها القلب، 
والنجاح في بناء الياة على أساس من العقل والعمل ينتطر أن يزينه الفن البريء فتندفع 
إليه النفس بفطرتها باحثة عن اجلمال، وتكون الياة أبهى وأجمل عندما تنسكب فيها 

عواطف األذواق ومالمح اإلشراق.

ك��ان يدعو أجنشة ال��ادي ان يغني في  الفنون حني  الله  أق��ر رس��ول  في مقام آخ��ر 
طريق السفر، كانت ألانه الزينة تنهمر على مسامع املسافرين، وكان رسول الله تدمع 
التي منعته قريش  املرابع  تلك  ووديانها وشعابها،  يذكر أجنشة مرابع مكة  عيناه عندما 
ان يراها لسنني طويلة، وكانت هذه األغاني الباكية تستنفر املدامع من أهل القافلة ومن 
بعيرها أيضاً حتى قالوا كانت اإلبل تعنق لدائه، واملعنى أنها تشد أعناقها الستماع هذا 

الداء)))

ولكن م��ا ان��دف��ع ف��ي خ��ده م��ن م��دام��ع ال��رج��ال وه��و الزعيم الصلب تفجر ف��ي نساء 
الصحابة بكاء ونحيبا، وال متلك النساء ما ميلكه الرجال من صبر، وكان رسول الله إذا 
رأى حتدر املدامع على وجوه الصحابيات يقول ألجنشة ارفق ارف��ق.... يا أجنشة رفقاً 

بالقوارير.....
 وفي رواية النسائي كان يقول له:  رويدك يا أجنشة.. ال تكسر القوارير من ضعفة النساء..!!)))

املرأة  الذي يرفض بقسوة حضور  القسوة والشدة  إنها عبارة ال تشبه في شيء خطاب 
في الياة العامة، ومشاركتها في والعمل ناهيك عن التفكير مبشاركتها في الفن والغناء 

سماعاً أو انفعاالً أو غناء. 

كان الصحابة يعلمون أن اخلطاب الدافئ الطافح بالعاطفة الذي يقدمه رسول الله 
يختلف عن أعراف العرب القاسية، ولن يتقبله العربي الذي يرى في املرأة مجرد متعة 
خاصة ال يليق الديث عن عواطفها الدافئة مع الغرباء، وفي ذلك قال أبو قالبة: تكلم 
لعبتموها عليه يعني قوله  بها بعضكم  تكلم  لو  الله عليه و سلم بكلمة  الله صلى  رسول 

رويدك يا أجنشة سوقك بالقوارير)9)

))) صحيح مسلم ج ) ص 11)1
))) سنن النسائي  كتاب النكاح، ج) ص 219

)9) مسند أحمد ج2 ص 6)1
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حيناً  نعجتي  فهي  قاسية،  غليظة  كناية  مبصطلحات  امل��رأة  عن  يعبر  األعرابي  كان 
ومتاعي حيناً وامرأتي في أحسن األحوال، وكان رمبا كنى وشرق وغرب فقال أخبرتني 
التي عندي، أو التي في داري أو التي أنا بعلها.. يريد أن يصرف األذهان عن أي شائبة 
تذكر الناس بلطفها أو رقتها، أما الديث عن قارورتي الرقيقة وشقائق النعمان وحبيبة 
رسول الله فقد كان يبدو في غير وارد األعرابي اجلافي ولكنه كان جزءاً أصياًل من خطاب 

النبوة.

حتتاج إلى شجاعة فريدة حني تتحدث من أفق النبوة، فالرسول الذي يفترضه محبوه 
دنياكم  من  إلي  بقوله حبب  العالم  يفاجئ  ورغدها  وطيبها  الدنيا  متع  في  الناس  أزهد 
الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصالة، أن يكون حبه للمرأة عنواناً يرفعه وغاية 
يتوسمها فهذا أكثر من محض بيان شمائل، إنه منهج حياة، موقف نبي كرمي يريد اخلير 

والسعادة للناس.

ولكن اجلانب األكثر داللة في حياته الكرمية هو مهرجاناته التي كانت طافحة بالفرح 
والعاطفة وكانت مناسبة للقلوب السعيدة لصناعة البسمة وأنس القلوب. 

ذات ليلة تعود عائشة من حفل زفاف للفارعة بنت أسعد بن زرارة، على ثبيط بن جابر 
األنصاري وحني يتلقاها النبي الكرمي يلتفت إليها بوجه باسم، ويخاطبها بوصفه معلما 
للفرح والياة ويقول: هل أهديتم لها شيئاً؟؟ قالت عائشة لقد سلمنا ودعونا الله بالبركة 

ثم انصرفنا.

وهنا يتدخل النبي الكرمي معاتباً، فهذه اليتيمة بنت رجل من أهم رجال املدينة، وهو 
أسعد بن زرارة، وهو من احتضن مصعب بن عمير في داره قبل الهجرة، وفي داره أقيمت 
أول صالة جمعة، ورمبا لم تكن تفاصيل السيرة  كلها على النحو الذي تعرفه لوال هذا 
الرجل، ويتدخل النبي الكرمي، مطالباً بجوقة فرح فنية مناسبة وفاء للرجل الكبير في فرح 
ابنته، ومن املدهش أن النبي الكرمي اقترح اجلوقة والكلمات املناسبة لفرح كهذا وقال: يا 
عائشة إن األنصار قوم فيهم غزل، فهل أَْرَسلْتُْم َمْن يَُغنِّى؟ «.)10) َقالَْت : الَ. َقاَل النَِّبىُّ - 

صلى الله عليه وسلم-: »فهال بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني«؟؟

)10) سنن البيهقي كتاب النكاح ج ) ص 6) ورقم الديث  602)1
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وتدهش السيدة عائشة من الروح الفنية للرسول الكرمي، وعهدها بأبيها أبي بكر ال 
الرسول  كان  الفور  وعلى  نقول:  ماذا  الله!!  رسول  يا  قالت:  واملزامير،  باملعازف  يرضى 
الكرمي قد استحسن أغنية عذبة يستحضر كلماتها تليق بفرح اليتيمة سليلة املجد، وراح 
يعلم عائشة وصويحباتها فقال قولي: أَتَيْنَاُكْم أَتَيْنَاُكْم َفَحيَّانَا َوَحيَّاُكْم ، ولوال الذهب األحمر 

ما حلت بواديكم، ولوال النطة السمراء لم تسمن عذاريكم )11)...

كان يريد لهذه الفارعة أن تنتقل إلى دار عز، وأن يعلم أحماؤها أنها من رسول الله 
مبكان، فهي الذهب األحمر يثرى به واديهم، وهي العذراء املمتلئة باجلمال واألنوثة.

النبي الكرمي لن يرضي أولئك الذين يرونه فظاً  من املؤكد أن هذا الوصف لسلوك 
غليظ القلب، ال يروى عنه اال خبر النار وسعيرها وجهنم وسقرها وغضب اجلبار ومقته، 

وال يرون فيه باب رحمة للعاملني وغفران للشاردين.

املدينة  صبايا  غنتها  التي  العذبة  األغنية  تلك  هو  اخلالدة  مهرجاناته  أجمل  ولكن 
أغاني  أشهر  إنها  القول  التي ميكن  األغنية  مكة، وهي  إلى  الرسول  يوم وصل  العذارى 
التاريخ على اإلطالق فهي نشيد املسلمني في كل أرض، ينشدونها في بالد العرب والعجم 
والهند واملاليو وأوروبا وأمريكا بلسان عربي مبني، ال يترجم إلى لغات األرض، بل يحافظ 

على ذلك املعنى األول الذي وردت فيه الكلمات العذبة:

ط����ل����ع ال������ب������در ع������ل������ي������ن������ا        م������ن ث����ن����ي����ب����ات ال�������������وداع

وج�����ب ال���ش���ك�������ر ع�����ل�����ي�����ن�����ا        م����ا دع���������ا ل��ل�����������������������������ه داع

أي����ه����ا امل���ب���ع���و����ث ف������ي������ن������ا        ج���ئ�����������ت ب�����األم�����ر امل���ط���اع

ج���ئ���ت ش���رف���ت امل������دي������ن������ة        م��رح��ب�����������ا ي����ا خ��ي��������ر داع
الرق���اع)12) مت����زي����ق  ب���ع���د  ع���������ز     ث������وب  ل���ب���س���ن���ا  ق�����د 

)11)  فتح الباري البن حجر العصقالني ج9 ص 11)
)12) وردت األبيات في قصة الهجرة وفي قصة عودته من تبوك، وقد أورجتها معظم كتب السيرة ومنها 

سيرة ابن كثير وابن حبان وزارج املعاد البن القيم والسيرة اللبية والسيرة الشامية
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من املدهش انه ال يعرف صاحب هذه الكلمات، مع أنها رويت كما في املكتبة الشاملة 
في 55 مصدراً من كتب الرواية، وميكن القول إنه أشهر كالم في العالم ال يعرف له قائل،  
ولكن من املؤكد أنها قدمت لصبايا املدينة يغنينها عند إطاللة وجه الرسول الكرمي، فيكون 
اإلسالم،  أيام  من  يوم  أول  بانطالق  إيذاناً  املتعددة  بفقراته  الرائع  الفني  املهرحان  هذا 

وإعالناً بان هذه الشريعة تالمس دوماً أرق املشاعر واألشواق.

وفي فقرة أخرى من هذا املهرجان الفني الرائع قامت نساء بني النجار يعزفن أغنية 
خاصة بهن، وفيها”

نحن ج���وار بني ال���ن���ج���ار         ي��ا ح��ب��ذا محمد م��ن دار))1)

وحني رأى النبي الكرمي نساء بني النجار حانت منه اليهن التفاتة كرمية ثم أقبل عليهن 
بوجهه وقال: أحتبنني؟ قلن أي والله يا رسول الله، فسر وجهه واستنار كأنه قطعة قمر، 

قم قال لهن: وأنا والله أحبكن... قالها ثالثا....

وفي مقام آخر يصف أنس بن مالك مهرجان الفرح بقوله: ملا كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء وصعدت ذوات اخلدور على األجاجير: 

أي األسطحة عند قدومه يعلّن بقولهن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع...))1)

كان إذن مهرجان لقاء فريد تشارك فيه املرأة بانوثتها وصوتها العذب ويشارك الرجل 
ببريق سيفه في أول أيام اإلسالم ، لترسم تالزم العمل والفن، والقوة واجلمال|، والعقل 

والعاكفة في دولة الرسول.

ولكن بعض أصدقائنا من فقهاء الشريعة ينكرون هذا كله، ويقولون إنه جرى قبل نزول 
االحكام وحترمي الغناء، ولكنهم ال يشيرون إلى الروايات املتضافرة التي أشارت أيضاً الى 
ان هذه األغنية بالذات كانت تغنيها النساء عند عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك، 
في السنة العاشرة عند ثنيات الوداع،)15) وأعتقد أن ثنيات الوداع اسم لكل هضبة أو جبل 

))1) اورده ابن كثير في السيرة النبوية ج 2 ص ))2 وقال لم يخرجه أصحاب السنن وإنا خرجه 
الاكم النيسابوري على شرط الشيخني

))1) نقله السمهودي من دون أن يسنده في خالصة الوفا بأخبار املصطفى ج1 ص 92
)15) دالئل النبوة للبيهقي ج5 ص 1)  وقد اورده ابن حجر في الفتح ج) ص 191
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بظاهر املدينة تخفي من يتجاوزها عن أعني مودعيه، وبذلك فإن لكل مدينة ثنايا وداع 
من شعبها األربع، وال زلت أذكر طريق الثنايا على مدخل دمشق الشمالي من جهة عدرا 
حيث يختقي عندها املسافر عن عيون مودعيه أو مستقبليه... رد الله علينا تلك املرابع 

اجلميلة.... وأذكر أيام المى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا،،،

سيكون لهذه السياقات بكل تأكيد ردود قاسية، فبعض أصحابنا ال يريد أبداً أن يرى 
يترفع عن  املفارق،  النبي  في صورة  قراءته  اعتاد  كما  يراه  أن  ويريد  اإلنسان،  الرسول 
رغائب الدنيا يصوم فال يفطر ويقوم فال ينام، وتسبح بيمينه الصا ويظلله الغمام، وتأتيه 

األشجار ساجدة متشي إليه على ساق بال قدم!!

ركام  من  وإنساني  واقعي  هو  ما  واقتباس  اإلسالمي  التراث  لعقلنة  محاوالت  إنها 
مروياته، وأشكر الله أن يسر لهذا السبيل فقيها هائاًل ال ترقى إليه الطير وال يتهم في 
دينه في شيء وهو العالمة ابن حزم الذي ناقش األسانيد بإتقان وبصيرة وأتاح لنا أن 
نقول إن الغناء واملوسيقا من محاسن اإلسالم وأن اإلسالم رسالة فن وجمال، وأن من لم 

تهزه األوتار وتطربه األشعار فهو فاسد الطبع، بارد األشواق واألذواق.

ومع أن التيار السلفي ظل يتأول ذلك كله، ويعتبره من املنسوخ الذي جاءت بإبطاله 
األحكام، أو أن اجلواري الالتي يغنني كن صبيات صغيرات، وهذا خالف ما سقناه من 
الفن اإلسالمي في  للدفاع عن روح  العلماء تصدى  كبيرا من  كثيرة، ولكن عدداً  رويات 
الغناء واملوسيقى وأشهر هؤالء اإلمام أبو حامد الغزالي الذي خصص فصاًل خاصاً في 

كتاب احياء علوم الدين حول السماع.)16)

وقد عنون اإلمام أبو حامد الغزالي في كتاب السماع املذكور بعنوان خاص: بيان الدليل 
على إباحة السماع، وفيها نص قوله: وما من شيء توصل أهل الصناعات بصناعتهم إلى 
تصويره إال وله مثال في اخللقة التي استأثر الله تعالى باختراعها فمنه تعلم الصناع وبه 

قصدوا اإلقتداء وشرح ذلك يطول.

 فسماع هذه األصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فال ذاهب إلى حترمي 

)16) كتاب إجياء علوم الدين حملمد بن محمد الغزالي أبي حامد ج 2 ص )6)  والكتاب بعنوان آداب 
السماع والوجد 
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صوت العندليب وسائر الطيور وال فرق بني حنجرة وحنجرة وال بني جماد وحيوان ))1)

أما ابن املعتز العباسي الذي كان جديراً باخلالفة ولكنها زويت عنه فانصرف للشعر 
البديع  وكتاب  والرياض  الزهر  كتاب  ومنها  اإلس��الم  في  اجلمال  كتب  والرواية، وصنف 

وكتاب اجلامع في الغناء.

كتبوا في  الذين  الكبار  أع��الم اإلس��الم  أيضاً جهد عدد من أهم  نغفل  أن  وال ميكن 
أمر السماع والغناء قريباً من رأي ابن حزم ومنهم ابن قيم اجلوزية وابن قتيبة الدينوري 
والقاضي أبو الطيب الباقالني والعالمة عماد الدين بن كثير وأبو منصور البغدادي وعبد 
امللك بن حبيب املالكي والعالمة ابن خلدون في مقدمته والافظ بن طاهر وكمال الدين 
االفودي، وقد أورد حاجي خليفة في كشف الظنون تعريفاً بأعمال هؤالء العلماء األجالء 
التي كتبوها في مسائل الغناء واملعازف وكلهم تقريبا يذهب إلى رأي ابن حزم أو قريب 

منه.

وللطرطوشي كتاب كشف القناع عن مسألة السماع، كما كتب محمد بن اسماعيل عمر 
شهاب الدين كتاب سفينة امللك و نفيسة الفلك في فن العزف أي املوسيقى فيه مباحث 

عن اصول الغناء والانه وانغامه وتقاطيعه.
والبن زياد عبد الرحمن اليمني كتاب خاص أسماه مزيل العناء في حكم الغناء.))1)

أما السادة الصوفية فقد استقر األمر عندهم على فتوى الشيخ أبي حامد وابن حزم 
في جواز استماع األغاني واملعازف، ومستندهم ببساطة إذن النبي صلى الله عليه وسلم 

ورخصته في السماع والفرح.

 ولكن اإلمام الذي تصدى لهذه القيقة وأوسع البحث فيها استدالال وتطويراً وتأصياًل 
هو اإلمام عبد الغني النابلسي في كتابه الشهير إيضاح الدالالت في سماع اآلالت، وقد 
وال  فضله  الشام  له  وعرفت  دمشق  في   11(( ع��ام  النابلسي  الغني  عبد  اإلم��ام  توفي 
زال ضريحه الكرمي عامراً بالطيب والنور على سفح قاسيون في الشام احملمية برعاية 

))1)  املصدر نفسه
))1) ميكن مراجعة هذه الكتب كلها في كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لاجي خليفة 

وهو مرتب على األبجدية وفيه تعريف بهذه الكتب جميعا.
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الرحمن، وقد قامت أخيراً على ضريحه الطاهر مدرسة عظيمة تتسع آلالف الطلبة.

ومن الطريف أن أول كتاب طبع في مطابع دمشق هو كتاب الشيخ عبد الغني النابلسي 
وكان ذلك عام 02)1 على الرغم من أنه كان محل جدل بني الظاهرية والفقهاء، ولكن 
حاجة املجتمع السوري إلى فتوى تعكس روح اإلسالم في الفنون اجلميلة هي التي دعت 
الدمشقيني إلى طباعة هذا الكتاب املتني املعزز باألدلة والبراهني حول الفن اجلميل في 

اإلسالم.

وقد قام تلميذ الشيخ عبد الوهاب الدكدكي املتوفى عام 9)11 بكتابة شرح ضاف ملا 
قام به الشيخ النابلسي وأسماه رفع املشكالت عن حكم إباحة سماع اآلالت.

أو  بالغناء  الالتي عرفن  الفاضالت  النساء  إلى عدد من  أن نشير  ولعل من الكمة 
بتنظيم الفالت الفنية في التاريخ الذهبي لإلسالم، ومن أشهرهن سكينة بنت السني 
وهي حفيدة اإلمام علي وقد نزلت الشام مع من حمل من السبايا إلى دمشق واتخذت داراً 
في أطراف دمشق بداريا وكانت دارها مقصداً لألدباء والشعراء وأهل الفن، وكذلك عائشة 
الله واشتهرت بفصاحتها  بنت الصحابي الكرمي طلحة بن عبيد  بنت طلحة وهي ايضاً 
وشجاعتها وريادتها للفنون واآلداب وأخبارها كثيرة في جمالها وقوة شخصيتها ورعايتها 
للشعراء واألدباء، وعريب بنت جعفر بن يحيى البرمكي وعلياء بنت املهدي أخت هارون 
الرشيد ورابعة العدوية العابدة املشهورة بالبصرة ودنانير جارية محمد بن كناسة الكوفي، 
وقد نقل عنها ابن اجلوزي بعض غنائها مع أنه استبعد في موضع آخر أن يكون العالمة 

الزاهد ابن كناسة قد اتخذ مغنية.

إن لكل واحدة من هذه النسوة في تاريخ اإلسالم إسهامات وجناحات كبيرة، وكن صدراً 
للناس في عطائهن وشرفهن، ولكن رسالتهن في الياة كانت بالفعل تتصل بجعل العالم 

أكثر جماال وإشراقاً وسعادة.

في  لإلسالم  الذهبي  العصر  في  الرائعات جنحن  النسوة  ه��ؤالء  أن  أب��داً  أش��ك  وال 
النهوض برسالة الفن، ولكنني أشك أن يستطعن فعل الشيء نفسه في زماننا، خاصة لو 
كتب لهن القدر ان يعشن في ظروف اإلسالم الراديكالي الذي يقدم اليوم فهمه للنساء 
ولزوم  بالنقاب  مأمورة  وأنها  الشيطان  استشرفها  وإذا خرجت  امللعونة  الفتنة  أنها  على 
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الصير، وأن وجهها عورة وصوتها عورة ومشيها عورة واسمها عورة.

أولئك الذين ال يرون في املرأة إال سعاراً الهياً ومتعة عاجلة لن يدركوا أبداً ما أودعه 
الله في قلوب النساء من رسالة اجلمال والنور، ورمبا لن يصدقوا أبداً أن هذه السيدات 
الشريفات الطاهرات كن خزائن علم وحكمة وإميان ونور، وكن جزءاً ال يتجزأ من مجد 

العصر الذهبي لإلسالم.




