
1 
 

 الباب األول

  املقدمة

 وحتتوي على:

 خلفية البحث

 مشكلة البحث

  هفوائدو  أىداف البحث

   الدراسات السابقة

  اإلطار الفكري

 منهج البحث

   خطة البحث



2 
 

 
 

 املقدمة

  

 خلفية البحث - أ

عظمتو يف  فإف من رمحة هللا على اإلنساف أف خلقو يف أحسن تقومي، كجعل آية

فمن أتمل يف ذلك علم كماؿ قدرة هللا كعظيم صنعو.  .فسو اليت أمره هللا أف يتفكر فيون

ىُفِسُكم    َوِفي ﴿ كلذلك قاؿ هللا تعاىل:
َ
فََل  أ

َ
ونَ  أ كمن حسن  .[21] الذارايت: ﴾٢١  ُتب ِِصُ

تقومي اإلنساف أف جعل لو هللا السمع كالبصر كالفؤاد اليت ستكوف حجة لو أك عليو أماـ 

ُف  َوَل ﴿ هللا يـو القيامة، كما قاؿ تعاىل:  عَ ِعل م   إِنَّ  ۦلََك بًِِ  لَي َس  َنا َتق  ه  ََِصَ وَ  ٱلسَّ  ٱل ُفَؤادَ وَ  ٱۡل 

ًُ َنس   ْوَلَٰٓئَِك ََكَن َعي 
ُ
 .[36] اإلسراء: ﴾٣٦ٗلول     ُ ُُكُّ أ

السمع كالبصر مها أعظم احلواس اليت خلق هللا اإلنساف عليها كمن أعظم نعم إف  

َيا إِىَّا﴿هللا عليو. قاؿ هللا تعاىل يف كتابو الكرمي:  نَسَٰوَ  َخلَق  ِ
ًُ  ٱۡل  َشاٖج ىَّب َتلِيًِ فََجَعل َنَٰ م 

َ
َفٍة أ ِنو نُّط 

َۢا بَِصرًيا   د أف هللا يقدـ القرآنية صل اآلايت إىلمث إان إذا نظران [. 2] اإلنساف:  ﴾٢َسِهيَع

يشري أف نعمة السمع أعظم من نعمة  ذاكىالسمع على البصر يف كثري من ادلواضع، 

ف يدرؾ دين هللا كيستوعب تشريعو كيكوف البصر، كذلك ألف اإلنساف ابلسمع يستطيع أ
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من أىل التكليف ابألكامر كالنواىي، خبالؼ من كاف يف مسعو ضرر فصعب عليو فهم ما 

 من مواقعو يف البصر على السمع تقدمي كيفقاؿ ابن عاشور: "يلقى إليو من الكالـ. 

 ادلقدـ أبمهية مؤذف التقدمي فإف .البصر من لصاحبو فائدة أفضل أنو على دليل القرآف

 األنبياء دعوة بلوغ كسيلة كىو العقل، كماؿ هبا اليت ادلعارؼ لتلقي آلة السمع ألف كذلك

  .1"أكمل كجو على األمم أفهاـ إىل

فلعظمة كأمهية مكانة السمع لإلنساف مدح هللا حسن الصوت كذـ منكره، فقد  

َكاْغُضْض ِمن َصْوِتَكَۚ ِإفَّ أَنَكَر ذـ هللا صوت احلمري يف قولو: ﴿َكاْقِصْد يف َمْشِيَك 

[، فال يكوف الصوت شلدكحا أك 19( ﴾ ] لقماف: 19اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي  )

 مذموما إال لكونو مسموعا.

فاإلنساف رلبوؿ على التلذذ ابلصوت اجلميل حسن ادلسموع، كىذا شلا اتفق مجيع  

ذلك دلا مر الشافعي كإبراىيم بن علية جبارية . لكالعواـ ال ينكره أحد من العلماء الناس

تغين، قاؿ: "ميلوا بنا نسمع" فلما فرغت قاؿ إلبراىيم : "أيطربك ىذا؟" قاؿ: "ال" قاؿ 

                                                           
 258 /1ىػ( ص. 1984، )تونس، الدار التونسية للنشر، التحرير كالتنويردمحم الطاىر بن عاشور،   1
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من نعم هللا اليت أنعم على أىل اجلنة مساع الصوت أيضا إف . ك 2الشافعي: "فما لك ِحس"

ُنوا َكَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَػُهْم يف َرْكَضٍة ُُيْبَػُركَف  اجلميل فيها، قاؿ هللا تعاىل: ﴿َفَأمَّا الَِّذيَن آمَ 

(15:  ىي بن أ ي كثري ُي[. نقل أبو جعفر الطربم يف تفسري ىذه اآلية عن 15( ﴾ ] الرـك

 . 3أنو قاؿ: " احلربة: اللذة كالسماع"

  :ملسو هيلع هللا ىلصالقرآف، قاؿ  ةأيمر أمتو بتحسني الصوت عند قراءملسو هيلع هللا ىلص كلذلك كاف النيب   

 . بل توعد على من مل ُيسن صوتو عند قراءة القرآف يف قولو4لقرآف أبصواتكم""زينوا ا

. كنقل عن اإلماـ الشافعي أف ادلراد ابلتغين ىو رفع 5"ليس منا من مل يتغن ابلقرآف"ملسو هيلع هللا ىلص: 

 . 6الصوت

كما زاؿ الناس منذ قدمي الزماف إىل يومنا ىذا يف أم بلد ُيبوف رفع الصوت  

ملسو هيلع هللا ىلص عادات اليت اعتاد اجملتمع يف تلك البالد. بل كاف النيب ابألشعار كحتسينو حسب ال

                                                           
 211/ 2ىػ( ص. 1391)القاىرة ، مكتبة دار الرتاث، ، مناقب الشافعيأمحد بن احلسني البيهقي،  2
 82/ 21ىػ( ص. 1421، )بريكت، مؤسسة الرسالة، جامع البياف يف أتكيل القرآفدمحم بن جرير الطربم،   3
ىػ(،  1468، )بريكت: ادلكتبة العصرية، رقم احلديث: سنن أ ي داكدأبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين،   4

 2/74ب استحباب الرتتيل يف القراءة، ص. كتاب الصالة، اب
ىػ(، كتاب التوحيد/ابب ابب  1422، )بريكت، دار طوؽ النجاة، صحيح البخارمدمحم بن إمساعيل البخارم،   5

 9/154، ص. 7527قوؿ هللا تعاىل: ﴿كأسركا قولكم أك اجهركا بو.... ﴾، رقم احلديث: 
 21/231)دمشق، دار الفكر، بدكف التاريخ( ص. ، اجملموع شرح ادلهذبُي ىي بن شرؼ النوكم،   6
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كصحابتو ُيبوف كيتلذذكف بذلك. كقد ركل البيهقي يف سننو عن أ ي سلمة بن عبد 

متحزقني، كال متماكتني، ككانوا ملسو هيلع هللا ىلص الرمحن أنو قاؿ:  "مل يكن أصحاب رسوؿ هللا 

يد أحد منهم على شيء يتناشدكف الشعر يف رلالسهم، كيذكركف أمر جاىليتهم، فإذا أر 

 .7من أمر هللا، دارت محاليق عينيو كأنو رلنوف"

يذموف الغناء  أهنم خاصة كتب ادلذاىب األربعة صلد كتب الفقهاءيف   دلا رأينالكن  

من ادلفسقات فرتد شهادة  وا ذلكجعلبل  االستماع إليها. مينعوف منك  كاآلالت ادلوسيقية

 كابن حـز ادلنكرات كارمات أابحو ما مل يتضمنمنهم من لكن ك  استمع إليها.من 

كالغريب أننا اليكاد أف نسمع القوؿ ابدلنع يف بالدان إندكنيسيا مع أف كثريا من  .الظاىرم

 رلتمعنا يتبعوف ادلذاىب األربعة ال سيما ادلذىب الشافعي. 

 ياالناس الذين يعيشوف يف ىذا الزماف ال سيما يف بالدان إندكنسفقد رأينا   

ال يكاد أف صلد مكاان كال برانرلا إال ف خيتلطوف ابلغناء كادلوسيقى يف كثري من األحياف.

. بل قد يكوف الغناء عند بعض الناس شيئا ال يستغين عنو يف كادلوسيقى نسمع فيو الغناء

سيقى عند بعضهم مشجعا يعلي اذلمة كما رأينا يف و حياتو اليومية، ككذلك صار الغناء كادل
                                                           

، ص. 555ىػ(، ابب الكرب، رقم احلديث:  1419، )بريكت، دار البشائر اإلسالمية، األدب ادلفردالبخارم،   7
195 
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مث دلا نظر الباحث يف قرار رللس الرتجيح كالتجديد مدية جيد أف رللس  ية.العسكر 

 الرتجيح كالتجديد مدية شلن يبسح الغناء كادلوسيقى. 

كتب عن ىذا ادلوضوع بحث كيدفع الباحث لييكىذا ىو السبب الرئيسي الذم  

دلانعني كادلبيحني من خالؿ دراسة أقواؿ ا كادلوسيقى حكم الغناء حقيقة األمر يف عرفةدل

الفريقني. كاضلصر الكالـ يف ىذا البحث  من كيفية االستدالؿ لكلاألدلة ك  كالنظر يف

كالـ فقهاء ادلذاىب ك  دمحمية جلمعية كالتجديد الرتجيح رللس قرار ادلتواضع على مقارنة

 األربعة.

فقد   إندكنيسيا يف إسالمية مجعية كأطوؿ أكرب من مجعية دمحمية أففإف من ادلعلـو 

 يف كبري أثر لو رللس الرتجيح كالتجديد كقرارـ،  1912ىػ/1331نشأت منذ عاـ 

 أحديف قراره كال ينتسب إىل  يعتمد الرللس الرتجيح كالتجديد  أف السيما اجملتمع،

 كاإلمجاع كالسنة الكتاب من األدلة يوافق ما الفقهاء أقواؿ بني يرجح كإمنا ادلذاىب

 كالقياس، فذلك يناسب أف يكوف حبثا يف معرفة القوؿ الصواب يف ادلسألة. فلذلك أختار   

ادلذاىب كأما  الغناء كادلوسيقى. حكم يف دمحمية جلمعية كالتجديد الرتجيح رللس قرار

 قدمي الزماف، بل قد نقل عن بعض هي ادلذاىب اليت تتلقى األمة ابلقبوؿ منذفاألربعة 
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نو ال يكاد يوجد الصواب خارج ىذه ادلذاىب. قاؿ اإلماـ الذىيب: "ال أب العلماء القوؿ

اختيارم  موضوع يكوفف .8يكاد يوجد احلق فيما اتفق أئمة االجتهاد األربعة على خالفو"

يف ادلذىب ال مجيع  ةقواؿ ادلعتمداألعتمادا على ا األربعة ادلذاىبآراء يف البحث حوؿ 

  .أقواؿ األصحاب فيها

 

 البحث تمشكال - ب

ُيدد الباحث يف كتابة رسالتو على ادلسائل  ما تقدـ يف خلفية البحث كبناء على 

 ، كىي:التالية

كيف يستنيط رللس الرتجيح كالتجديد مدية كادلذاىب األربعة من األدلة الشرعية  -1

 سيقى؟و يف مسألة الغناء كادل

 كادلذاىب مدية كالتجديد الرتجيح رللسما كجو التوافق كاالختالؼ بني قرار   -2

 ؟األربعة

                                                           
 7/117ىػ( ص.  1415، )بريكت، مؤسسة الرسالة، سري أعالـ النبالءدمحم بن أمحد الذىيب،   8
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 هالبحث وفوائد أىداف - ج

أىداؼ ، تكوف يف مشكالت البحث ثحمن تلك ادلسائل اليت ذكرىا البا  

 ما يلي:فيو ك الباحث

يف حكم الغناء  األربعة كادلذاىب مدية كالتجديد الرتجيح رللسمعرفة أدلة  -1

 كادلوسيقى ككجو االستنباط من تلك األدلة.

 كالتجديد الرتجيح رللس قرار بنيمعرفة زلل النزاع أك كجو التوافق كاالختالؼ  -2

 .األربعة كادلذاىب مدية

 

 كالتجديد الرتجيح رللس قرار بني سيقىو كادل الغناء حكممسألة فوائد البحث يف ك 

 .العلمية، تتكوف من الفوائد األكادميية كالفوائد األربعة كادلذاىب مدية

 الفوائد األكادميية من ىذا البحث، فهي:أما 

 إسهاـ النظر العلمي يف اخلزانة اإلسالمية يف مسألة حكم الغناء كادلوسيقى. -1

 أف يكوف ىذا البحث مرجعا من ادلراجع يف معرفة حكم الغناء كادلوسيقى.  -2
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 االستفادة العلمية من الرتاث اإلسالمي بدراسة كتب ادلذاىب األربعة. -3

 العلمية، ىي:كأما الفوائد 

 عمل معتمد ىو الذم مدية كالتجديد الرتجيح رللس قرار استفادة إمكانية -1

يف  األربعة ادلذاىب آراء من خاصة دمحمية كرلتمع عموما إندكنيسيا مسلمي بعض

 .مسألة الغناء كادلوسيقى

حث ادلسلمني على العمل ابلقرآف كالسنة ابلرجوع إىل فهم سلف األمة، خاصة يف  -2

 الغناء كادلوسيقى.مسألة 

 

 الدراسات السابقة - ت

بعد أف قاـ الباحث دبطالعة بعض الكتب كالرسائل ادلتعلقة بعنواف البحث، كجد 

 عددا من الكتب لو صلة دبوضوع رساليت، كىي فيما يلي:

لسامل بن علي الثقفي. طبع ىذا  أحكام الغناء واملعازف وأنواع الرتفية اهلادف. -1

 ـ. 1996ق/1416الكتاب عاـ 
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سيقى. كبينوا أف و أراد ادلصنف يف ىذا الكتاب إثبات عدـ ادلنع من مساع الغناء كادل

كالصحابة كانوا يسمعوف األغاين كأصوات بعض ادلعازؼ ككانوا ال ينكركهنا. ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

كساؽ فيها األدلة كالقرآف كالسنة كأقواؿ العلماء منهم أئمة ادلذاىب األربعة. كجاء أبدلة 

 دبناقشة االستدالؿ بتلك األدلة. ادلانعني مث قاـ

كنتائج حبث ادلصنف يف ىذا الكتاب: إف الغناء مباح سواء كاف مصحوب 

ابآلالت أك غري مصحوب هبا، كإمنا جاء ادلنع إذا تضمن الغناء الفحش أك اإلمث أك 

 ادلنكر، كما يطرأ الفساد على سائر ادلباحات.     

للشيخ سعيد بن علي  وآاثر الصحابة.الغناء واملعازف يف ضوء الكتاب والسنة  -2

 ـ.2111ىػ/  1431بن كىف القحطاين. طبع عاـ 

مبحث ىذا الكتاب كما قبلو، كإمنا خيتلف متاما يف نتيجة البحث. أكرد ادلصنف 

يف كتابو األدلة ادلتوافرة من القرآف كالسنة، كآاثر الصحابة كالتابعني، ككذلك أقواؿ األئمة 

يو أف الغناء كمجيع أنواع ادلالىي زلرمة. كإمنا يباح أنواعا منها يف األربعة. توصل ادلصنف ف

ادلناسبات، كالدؼ للنساء يف األعراس، كاحلداء، كاللعب ابحلراب كإنشاد األشعار 

 ادلباحة.   
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، لسليماف بن دمحم الشتوم. القول املقتضب يف حكم الغناء وآالت الطرب -3

 ىػ. 1423صدر ىذا الكتاب عاـ 

صنفو مصنفو يف الرد على من زعم عدـ الدليل دلن قاؿ بتحرمي الغناء  ىذا الكتاب

كادلعازؼ. فذكر فيو األدلة من القرآف كالسنة كأاثر السلف على حترمي الغناء كادلعازؼ، 

كنقل فيو أقواؿ ادلذاىب األربعة عموما بدكف التفصيل. مث يف آخر الكتاب ختم ادلصنف 

 ابلرد على حجج ادلبيحني.

ي بعض الكتب اليت كجدىا الباحث خالؿ خبثو يف ىذا ادلوضوع. فتتميز فهذه ى 

ىذه الرسالة من تلك الكتب من جهة حتليل أقواؿ أصحاب ادلذاىب األربعة ادلعتمدة يف 

سيقى مث مقارنة قرار رللس الرتجيح كالتجديد مع تلك األقواؿ. فلم جيد و مسألة الغناء كادل

 ذه ادلقارنة.    الباحث كتااب أك رسالة تبحث يف ى
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 نظرياإلطار ال - ه

تركز كتابة ىذه الرسالة يف يف استكشاؼ آراء ادلذاىب األربعة من خالؿ الكتب  

ادلعتمدة كادلقارنة بينها كبني قرار رللس الرتجيح كالتجديد يف حكم الغناء كادلوسيقى. 

 ستخدمها الباحث يف ىذه الرسالة، ما يلي:يالنظرايت اليت ف

 األربعة ادلعتمدة. آراء ادلذاىب -1

 استصحاب األصل. -2

فإف العلماء قد قرركا قاعدة األصل يف األشياء عند عدـ الدليل على حكمها.  

كالقاعدة تقوؿ: األصل يف األشياء اإلابحة إذا مل يدؿ الدليل على التحرمي. لكن ىذه 

القاعدة ال تنطبق يف كل شيء كإمنا تنطبق يف األشياء النافعة، كأما األشياء الضارة فاألصل 

. فهذا مرادىم ابستصحاب األصل أك يف العبارة األخرل الرباءة 9فيها ادلنع كالتحرمي

  األصلية.

                                                           
ىػ( 1421، )بريكت، دار الكتب العلمية، هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿوم، عبد الرحيم بن احلسن اإلسن  9

 361 /1ص. 
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فموضوع ىذه القاعدة يف أشياء سكت عنها الشارع مل يرد فيو النص على إابحتها 

أك على حترميها. فأما األشياء اليت دلت األدلة على اإلابحة أك احلظر فادلعوؿ على ما دؿ 

 عليو الدليل. 

  فهم السلف الصا ح من الصحابة كالتابعني.رجوع فهم النصوص إىل -3

ليبني للناس مراد هللا فيو، فعلم رسوؿ هللا   ملسو هيلع هللا ىلصفإف هللا نزؿ القرآف على رسولو دمحم 

أصحابو مراد اآلايت القرآنية كمقصودىا. ففهمهم مقدـ على غريه شلن جاء بعدىم ملسو هيلع هللا ىلص 

جاء بعدىم ما علموه كأصحاب التنزيل. مث كانو يعلموف من ملسو هيلع هللا ىلص لكوهنم تالميذ رسوؿ هللا 

، فيكوف التابعوف تلقوا فهم النصوص من الصحابة الذين تلقوا من رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصمن رسوؿ هللا 

فلذلك قرر األصوليوف أنو إذا اختلف الصحابة يف قولني ال جيوز إحداث قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص. هللا 

 .  11اثلث إذا لـز منو خركج عما أمجعو عليو

 

 

                                                           
( ىػ1416 الباز، مصطفى نزار مكتبة مكة،) ،اصوؿ شرح يف األصوؿ نفائس القرايف، إدريس بن أمحد  11
 2651 /6.ص



14 
 

 
 

 منهج البحث - و

الرسالة من نوع البحث كمنهجو كمصادر تتكوف منهجية البحث يف ىذه  

 ادلعلومات كطريقة كتابة البحث، كبياهنا كالتايل:

 فراديقما البحث .1

يسلك الباحث يف كتابة ىذه الرسالة البحث الكيفي، كىو دراسة استقرائية حتليلة 

 مث ادلقارنة. جيمع الباحث البياانت من قرار رللس الرتجيح كالتجديد كآراء ادلذاىب األربعة

من خالؿ كتبهم ادلعتمدة مث يقـو بتحليل تلك البياانت من حيث األدلة ككجو 

 االستدالؿ. مث يعمد الباحث إىل مقارنة ذلك القرار كآراء ادلذاىب األربعة ادلعتمدة.   

 نوع البحث .2

، تابة ىذا البحث ىو البحث ادلكتيبالباحث يف ك يعمد إليونوع البحث الذم 

جبمع ادلعلومات كالبياانت ابستخداـ سلتلف ادلراجع كالواثئق يف  الباحث يقـوحيث 

مقررات  ابالطالع على ادلكتبة كالكتب كالرسائل كاجملالت العلمية كغريىا. كذلك يكوف
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عتمدة لدل ادلذاىب األربعة يف أحكاـ ادل الكتب رللس الرتجيح كالتجديد مدية ك

 .سيقىو الغناء كادل

 بياانتمصادر ال .3

الباحث يف كتابة ىذا البحث كحصل على معلوماتو من مصدرين، ادلصدر قاـ 

 األساسي كادلصدر الثانوم، كبيانو كما يلي:

الكتب ك  ىو كتاب جيمع مقررات رللس الرتجيح كالتجديد مدية املصدر األساسي:

أصحاب ادلذاىب األربعة عمدة يف تلك ادلذاىب يرجعوف إليو عند تقرير  ىااليت يعد

التمهيد عند احلنفية، ك  ككنز الدقائق صنائعدائع الادلبسوط كشركح اذلداية كبىب، كادلذا

ك اجملموع ركضة الطالبني مع  عند ادلالكية، كاالستذكار كادلدكنة كشركح سلتصر اجلليل

 عند احلنابلة. كادلغين كاإلقناع كمنتهى اإلرادات عند الشافعية،  شركحو كادلنهاج مع شركحو

كتب أصوؿ الفقو دلعرفة أصوؿ استدالؿ الفقهاء، ككتب فقهية عموما   الثانوي:املصدر 

 سيقى.و يف حبث ىذه ادلسألة ادلتعلقة حبكم الغناء كادل
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 خطة البحث - ز

 :كتفصيلها كما يلي، كفهارس مخسة أبواب يتكوف ىذا البحث على

، عناصري، كىي:خلفية البحث سبعةكىو يتكوف من  مقدمة وفيو :الباب األول

النظرم، اإلطار ، ك الدراسات السابقةكفوائده، ك  أىداؼ البحث، ك البحث تشكالكم

  .خطة البحث، ك البحث منهجك 

ثالثة  ىو ُيتوم علىك ، البحث تعلقاتالتعاريف دب يتكلم فيو الباحث عن الباب الثاين:

، يبني مفهـو الغناء كادلوسيقى، كلو مبحثاف: ادلبحث األكؿ يبني فيو األولالفصل :فصوؿ

تعريف الغناء لغة كاصطالحا كمطلقات الغناء عند السلف كاخللف. كادلبحث الثاين يبني 

، يتكلم فيو الباحث عن  رللس والفصل الثاينفيو تعريف ادلوسيقى لغة كاصطالحا. 

ادلبحث األكؿ فيو النبذة عن رللس الرتجيح الرتجيح كالتجديد مدية، كلو مبحثاف: 

كالتجديد مدية، كادلبحث الثاين، عن منهج الرتجيح كاالستنباط لدل رللس الرتجيح 

يتكلم فيو الباحث عن ادلذاىب األربعة، كلو أربعة  والفصل الثالثكالتجديد مدية. 

دلبحث الثاين فيو النبذة مباحث، ادلبحث األكؿ فيو النبذة عن اإلماـ أ ي حنيفة كمذىبو ا
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عن اإلماـ مالك كمذىبو، كادلبحث الثالث فيو النبذة عن اإلماـ الشافعي كمذىبو، 

 كادلذىب الرابع فيو النبذة عن اإلماـ أمحد كمذىبو.   

يشرع الباحث يف عرض قرار رللس الرتجييح كالتجديد  أما يف ىذا الباب الباب الثالث:

الفصل عة يف حكم الغناء كادلوسيقى. كُيتوم على فصلني: مدية كآراء ادلذاىب األرب

يعرض فيو الباحث قرار رللس الرتجيح كالتجديد يف حكم الغناء كادلوسيقى، كلو  األول،

مبحثاف: ادلبحث األكؿ فيو عرض قرار رللس الرتجيح كالتجديد، كادلبحث الثاين عن أدلة 

يعرض فيو  والفصل الثاين،ككيفية االستنباط من تلك األدلة.  كالتجديد الرتجيح رللس

الباحث أقواؿ أصحاب ادلذاىب األربعة يف حكم الغناء كادلوسيقى، كلو أربعة مباحث: 

ادلالكي،  ادلذىب أقواؿ عنادلبحث األكؿ عن أقواؿ ادلذىب احلنفي، كادلبحث الثاين 

 احلنبلي. ادلذىب أقواؿ عنحث الرابع الشافعي، كادلب ادلذىب أقواؿ عنكادلبحث الثالث 

مدية  الرتجيح كالتجديد أدلة كاستدالؿ رللس مقارنةيبدأ فيو الباحث يف الباب الرابع: 

حترير زلل  يتكلم فيو الباحث عن ،األولالفصل  :كُيتوم على فصلني ادلذاىب األربعة،ك 

األربعة يف حكم الغناء ادلذاىب ك  دمحمية كالتجديد الرتجيح رللسقرار  النزاع بني

يقارف فيو الباحث بني أدلة كاستدالؿ رللس الرتجيح  والفصل الثاين، .سيقىو كادل
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 فيو ارفكالتجديد كادلذاىب األربعة يف حكم الغناء مث الرتجيح بينهما. كالفصل الثالث، يق

 حكم يف األربعة كادلذاىب كالتجديد الرتجيح رللس كاستدالؿ أدلة بني الباحث

 ادلوسيقى.

 كىو اخلامتة، كحتتوم على نتائج البحث كالتوصيات كالفهارس. مث الباب اخلامس،


