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  سخني از مترجم 
  الحمدهللا نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

است » موسيقي و سرود«يكي از بالهاي اجتماعي خاور زمين در قرن معاصر، بالي 
كه بذر اين بالي واگير به دست پرورش يافتگان دست استعمار آبياري و بارور گرديده 

ي اسالمي صادر گرديده و ميراثهاي و در مدت كوتاهي تكثير و به همة كشورها
هاي باستاني اين گهوارة تمدن را در نخستين  گرانبهاي مسلمانان و بازماندة تمدن

  . حريق ساخته استهاي خود طعمة  شعله
گروهي از علما و نويسندگان درد آشنا، همچون موالنا عبدالحسن ندوي، موالنا 

ن و ديگر بزرگان و مشايخ كرام، عمق الياس كاندهلوي و شيخ احمد بن عبدالعزيز حمدا
ها و  مقاله خطر را دريافتند و با قدرت به جنگ اين بالي جهنم سوز شتافتند و با

هاي فراوان خود توانستند در حد توان از گسترش اين  ها و تالش ها و محنت رساله
ز درة جلوگيري كنند و با تزريق روح اعتماد به نفس، به بازگشت امت اسالمي اها  شعله

  . نگي اميدوار شونداسقوط و از خود بيگ
موسيقي و آواز خواني يكي از مشكالت جهان اسالم است كه مورد توجه تعدادي از 
نويسندگان متعهد و آگاه قرار گرفته و آثار ارزشمندي در اين رابطه انتشار يافته است كه 

ر بسيط ترتيب و باشد كه به شكل بسيا يكي از آنها اين رسالة كوچك شيخ احمد مي
تنظيم شده تا خوانندگان بدون برخورد با اشكالي بتوانند مطلب مورد نظر خود را در آن 

  . به آساني دريابند
همانطور كه اروپائيان از تحقير مذهب و دور انداختن تعاليم ديني و : عزيزان محترم 

اسالم نيز اين خطر براي جهان . محدود كردن آن به چارديواري كليسا، سقوط كردند
برد و حس خود كم  حتمي است، زيرا هر تقليد فرهنگي غرب، حس ابتكار را از بين مي

  . آورد بيني را به دنبال مي
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ملت مسلمان بايد موقعيت يك ملت آزاد و مستقل و سربلند و متكي به نفس را به 
دست بياورد؛ زيرا ملت مسلمان صاحب و نايب آخرين رسالت الهي است و بايد اين 

  . ون مختلف گسترش يابدئرسالت بر تودة جهان چيره شود و سيطرة آن بر همة ش
ملت مسلمان را شايستة خالفت، نيابت و وراثت دانسته و وحي از دير باز  قمنط

و اين به تجربه ) خدا با تمام نيرو جهاد كنيددر راه (اب به ملت مسلمان نيز فرموده طخ
ارشاد و هدايت كه همانا جام رسالت و وظيفة ثابت شده كه هيچ ملتي جز در پرتو ان

باشد، به مقام رهبري و پيشوايي نرسيده است، و نمونة روشن و  مي) دعوت و تبليغ(
باشد كه مسلمان با رهبري پيامبر عظيم الشان به مرحلة  مصداق زندة آن صدر اسالم مي

جهان قرار مافوق تصوري از تمدن و ترقي رسيدند كه مورد ستايش همة دانشمندان 
گرفته و هرگز مورخ منصفي ديده نشده كه به اهميت آن دوره اعتراف نكند و سر تعظيم 

  . فرود نياورد
در ) دعوت و تبليغ(سر و صدا به نام  الحمدهللا امروزه نيز يك نهضت اسالمي و بي

داري در سر تا سر جهان به كار خويش ادامه  ريشهمده كه با كمال آرامش و آدنيا بوجود 
» هلويموالنا الياس كاند«اي به نام  دهدهد و رهبري آن را طبقة فهميده و تحصيلكر يم
  . به عهده داشته و تاكنون نيز علماي حقاني و رباني راه رو راه او هستند) رحمه اهللا(

ها  الحمدهللا اثرات خاص اين كار در دنيا به وضوح ديده شده و تأثيراتي كه بر انسان
  . گذاشته قابل وصف و توصيف نيستو بخصوص نسل جوانان 

اميد است كه اين كار و محنت بتواند ملت مغرب زمين را از آتش سوزان و خانمان 
ان شاء . اش را باز گرداند برانداز نجات دهد و به ملت مسلمان نيز مجد و عظمت ديرينه

  اهللا 
  »و ما توفيقي اال باهللا توكلت و اليه انيب«

  10/6/1382: پايان ترجمه 
  ابو سهيل عبدالرحيم ساالرزهي 

  :مقدمه مؤلف 
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  مقدمه
  الحمداهللا وحده، و الصاله و السالم علي من ال نبي بعده و علي آله و صحبه

  : اما بعد 
را از عدم آفريد و به فرشتگان  هنگامي كه خداوند متعال پدر ما، حضرت آدم

عتنايي ابليس لعين را مبني ا عمل تمرد و بي. دستور داد تا بر او سجدة تعظيم بجا آورند
دارد كه چگونه ابليس از حكم خداوند متعال  بيان مي � بر عدم سجده بر حضرت آدم

كرد و امتناع ورزيد و مستحق لعنت الهي تا روز قيامت شناخته شد و از سرپيچي 
هنگامي كه ابليس لعين از عاقبت كار خود با خبر شد، . رحمت الهي محروم گشت

را تا روز قيامت فرصت بدهد، فرزندان آدم كه اگر چنانچه خداوند وي سوگند ياد كرد 
را گمراه خواهد ساخت، و آنها را از راه خداوند متعال منحرف خواهد كرد و آنها را به 

  . ارتكاب گناه دستور خواهد داد
  : فرمايند  خداوند متعال در همين ارتباط مي

 øŒÎ) uρ $uΖ ù=è% Ïπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ù=Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf|¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) tΑ$s% 

ß‰ ß∨ ó™r& u™ ô⎯ yϑ Ï9 |Mø) n= yz $YΖŠÏÛ ∩∉⊇∪ tΑ$ s% y7 tG÷ƒ u™ u‘ r& # x‹≈ yδ “ Ï%©!$# |M øΒ §Ÿ2 

¥’ n? tã ÷⎦ È⌡ s9 È⎦ s∫ ö̈zr& 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $#  ∅ s3ÏΨ tFôm V{ ÿ…çμ tG−ƒ Íh‘ èŒ ω Î) WξŠÎ= s% ∩∉⊄∪ 

tΑ$ s% ó=yδ øŒ$# ⎯ yϑ sù y7 yèÎ7 s? óΟßγ ÷Ψ ÏΒ  χÎ* sù zΟ ¨Ψ yγ y_ ö/ ä.äτ !# t“ y_ [™!# t“ y_ # Y‘θèùöθ ¨Β   
  )61-63/  اسراء(  

و اي پيامبر ما، ياد كن زماني را كه گفتيم فرشتگان را كه آدم را سجده كنيد پس «
كسي را كه از گل  مآيا سجده كن) ابليس(سجده كردند مگر ابليس، و گفت 

آگاه كن مرا در مورد اين شخص كه او را بر من برتر ) ابليس(اي؟ گفت  آفريده
لت دهي البته از بيخ بر كنم اوالد او را مگر شمردي اگر مرا تا روز قيامت مه
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برو پس هر كس از آنان، از تو پيروي كند پس به : اندكي، خداوند فرمودند 
  .»تحقيق دوزخ سزاي همة شماست و اين جزاي كامل است

و همسرش را بر زمين فرود آورد، او را از تلبيس  � هنگامي كه خداوند متعال آدم
حذر داشت و او را آگاهي داد كه شيطان دشمن تو و ابليس و مكر و فريبش بر 

و حضرت آدم و اوالدانش سعي نمايند كه در برابر توطئه شيطان . باشد فرزندانت مي
ي و فعلي از او پيروي ننمايند و راه خدا را در لهوشياري را از دست ندهند و در هيچ قو
  . يروي نمايندفرستد اتباع و پ پيش بگيرند و از كتابش كه بر پيامبري مي

  : فرمايند  چنانكه خداوند متعال مي

 $ uΖ ù=è%uρ (#θäÜÎ7÷δ $# ö/ ä3àÒ÷è t/ CÙ÷èt7Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ ä3s9 uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# @ s) tGó¡ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 

4’ n<Î) &⎦⎫Ïm   )36/  بقره(  
بعضي از شما دشمن بعضي ديگر ) در حالي كه(و گفتيم در زمين فرود آييد «

  .»مندي شما خواهد بود ين محل آرامش و بهرهباشيد و تا مدتي زم
  : فرمايند  در جايي ديگر خداوند مي

 $oΨ ù=è% (#θäÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $YèŠÏΗsd ( $̈Β Î* sù Νä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ ⎯ yϑ sù yìÎ7 s? y“#y‰ èδ 

Ÿξsù ì∃ öθyz öΝ Íκö n=tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡ t“ øts†   )38/  بقره(  
رود آييد پس اگر از طرف من براي شما هدايتي بيايد گفتيم همه شما به زمين ف«

پس هر كس از هدايت پيروي كرد پس براي آن جماعت نه ترسي است و نه 
  .»غم و اندوه

كسي . است عمل به قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم »فمن تبع هداي«مقصود از 
زيانكار خواهد  آنها را حرام بداند، خوشبخت و اگر نهحرام كه حالل آن دو را حالل و 

  . بود
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ها و دور كردن آنها از راه خدا  بزرگترين دست آويز ابليس براي گمراهي انسان
موسيقي و آواز خواني كه ابليس سوگند . باشد استفاده كرده از موسيقي و آواز خواني مي
ها استفاده  وسيله و ابزار براي گمراهي انسانياد كرده كه از آنها به حيث بزرگترين 

  . خواهد آمد اچنانكه تفصيل آنها بعد. د كردخواه
پس ساز و آواز بزرگترين سبب از اسباب و عوامل رو گرداني از شنيدن كالم الهي 

تواند پيرو  است، و كسي كه با چنين عمل نادرست و نامشروعي آلوده باشد، هرگز نمي
  . گردد كتاب اهللا و سنت رسول اهللا

ربايد و هنگامي كه دل از ايمان  هاي مي ن را از دلايما) موسيقي و سرود(ساز و آواز 
امر و نواهي الهي دست م اجزاء و جوارح بدن از پيروي اوتما تتهي گشت آن وق

شود و بر ذكر و  كشند و قلب، خالي از ايمان و به قرارگاه خشم پروردگار تبديل مي مي
فتد كه بنده، خدا را ياد نمايد و اگر چنانچه گاهي اتفاق بي ياد خداوند، زبان سنگيني مي

  . كند اين ياد از جهتي كم و نادر و به اعتبار ديگر، دل با زبان موافق نخواهد بود
باز، و وي را از عمل كردن به  موسيقي و ساز آواز راه را براي نفوذ شيطان بر انسان

  . كند امر الهي منع مياو
ح و جسم وي را به مثابة هنگامي كه شيطان زمام اختيار انسان را به دست گرفت، رو

هاي  موسيقي از افشاندن فساد و تحريك خواهشآورد، زيرا  آشيانة فساد و گناه در مي
  . كند نفساني مضائقه نمي

ها را به  ها كه خداوند انسان موسيقي و آواز خواني قطب مخالف بزرگترين عبادت
را طبيعت نماز چنان گيرد كه، عبارتست از نماز؛ زي اداي آن دستور داده است قرار مي

اما موسيقي تحريك دهندة اين دو . دارد حيائي و منكرات باز مي از بيانسان را است كه 
ورزد در حقيقت  باشد و كسي كه با اين طرز تفكر و عقيده مخالفت مي عنصر فساد مي

در اين مورد به تفصيل صحبت كنيم سخن ) مؤلف(دهد و اگر ما  خويشتن را فريب مي
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 باشد پس آنچه را كه مختصراً شود و گنجايش آن در اين رسالة كوچك نمي طوالني مي
  . نماييم ان شاء اهللا براي اداي مطلب كافي خواهد بود ذكر مي

  ! برادر و خواهر مسلمانم
كند كه بر بندگان خدا  بايد بداني كه وقتي دشمن خدا يعني ابليس، سوگند ياد مي

و خداوند نيز در پاسخ او گمراه خواهد كرد مسلط و سيطره خواهد يافت و آنها را 
هر چه خواهي بكن و دريغ مدار و انس و جن را به گمراهي بكشان عاقبت «: فرمودند 
امر و نواهي خداوند را به جا آورد البته باشد و كسي كه او نت آتش دوزخ ميتو و پيروا
  . »مقيم خواهد بوددر جنت 

ود و نصاري و دستيارانشان لشكري تعبيه كنيم كه ابليس از يه امروزه مشاهده مي
ورزند تا موسيقي و آواز خواني را در صفوف مسلمانان راه بدهند؛ زيرا  كرده و تالش مي
توانند عقل و هوش  اند كه اين دو عامل بزرگ از همه چيز بيشتر مي آنها نتيجه گرفته

ها براي  رند اين ملتراهه بكشانند و نگذا هاي مسلمان را بربايند و آنها را به بي ملت
رو ديگران شده و با هر صدايي كنار آمده  تعيين سرنوشت خود بينديشند، بنابراين دنباله

  . گردانند و ديگران را نيز از خداوند متعال دور مي
ها و  گذارد و خطابه ها اثر مي هاي آتشين در نفس موسيقي و آواز خواني بيش از بيانيه

ها بمانند ساز  روح و روان انساندر توانند  نميچاپي هرگز هاي  هاي علمي و كتاب پروژه
هاي شنوندگان  نغمه سرايي و ساز و آواز هميشه در انديشه. دنو آواز اثر ناگوار بگذار

خود تأثيرات منفي وارد كرده است و الفاظ و كلمات اين آوازها انسان را از انديشيدن 
به شكل ها اين مفاسد اجتماعي  شت قرناش باز داشته است و به مرور زمان و گذ طبيعي

ما اين عبارات و كلمات را  يك عقيده مستحكم ديني در آمده است در حالي كه اگر
الفاظ ناروا و دور از عفت زبان و اين رسيم كه  به اين نتيجه ميبررسي و شرح نماييم، 

شمارند  ردود ميعامة مردم آن را نپذيرفته و م هقلم و بيانگر عقايد باطله است تا جايي ك
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اما هنگامي كه اين الفاظ و كلمات به . چه رسد به اشخاص حقيقت جو و واقع بين
ربايند و مورد پذيرش واقع شده  هاي شنوندگان خود را مي آيند، عقل شكل آهنگ در مي

دهد و به حرمت آن نيز  كند و مورد بحث و مناقشه قرار نمي و خود آنها را زمزمه مي
  . كند توجهي نمي

ها موجب  چون موسيقي و آواز خواني خطرات بزرگي را در سيطرة عقل انسا
پيروي و  آناناش و كساني كه از  گردد، بنابراين ابليس و سربازان يهود و نصراني مي

نمايند از هر فرصتي استفاده كرده و در سراسر جهان وسايل ارتباطات جمعي  تبعيت مي
شماري از مردان و زنان سراينده و آهنگ  داد بيهاي گروهي را قبضه كرده و تع و رسانه

سازان و مؤلفين عبارات و الفاظ را كه تضاد و تصادم صريح با احكام اسالم دارد 
كنند و آنها را به تمام وسايل تشويق و به پول و شراب و ابزار جنسي مجهز  استخدام مي

مخالف و  سالم كامالًدهند كه با ا هاي مسلمان را در جهتي سوق مي گردانند و ملت مي
بسياري از آوازها باعث شده كه دختران جوان و عفيفه در . گيرند در ضديت قرار مي

ديني  بسياري از آوازها سبب و عامل نشر افكار بي. آغوش گرگان درندة بشريت بيفتند
شعارهاي ملي ها و  الئيكي هستند و بسياري ديگر باعث و مسبب پخش و نشر نعره

اند و همچنين موارد  ايي شده است و به وحدت اسالمي صدمه زده گرايي و منطقه
  . شمار ديگر بي

   !برادر و خواهر مسلمانم
اينك متوجه و مواظب باش كه يهود از بكار گرفتن ساز و آواز در پروتوكول 

هاي جديدي  كده وقتي ما عشرت: دارد ي صهيون اين طور پرده بر ميسيزدهم حكما
شوند و همين  ان و مردم از اشتغال به سياست دست بردار ميهاي مسلم بگشاييم ملت

نمايند و براي اين كه ما آنها را از  ها، سياست تلقي مي ها را در عشرت كده سرگرمي
هاي جديد باز داريم بايد ايشان را به انواع و اقسام مختلف خوش گذراني و  فعاليت
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ايد و اخبار از مردم بخواهيم تا در و بايد هر چه زودتر در جر. ها سرگرم نگهداريم بازي
هاي سرگرمي و ورزشي و  ها از قبيل برنامه اشتراك در مسابقات مختلف و در تمام برنامه

اين وسايل و ابزار سرگرمي باعث . د و اشتراك كنندننظير آنها ثبت نام بعمل بياور
ئلي كه با ما مندي و تعقيب مسا ها سرگرم نگهداشته شوند و از عالقه گردد كه توده مي

در اين صورت ملت به صورت تدريجي . اختالف نظر و عقيده دارند صرف نظر نمايند
ماند،  و از نعمت انديشه محروم مي. استقالل و اعتماد به نفس خود را از دست داده

اي خواهيم بود كه اهليت خواهد داشت و  آنگاه ما به شكل انحصاري تنها جامعه
   1.ها پيشكش خواهيم كرد مه خاص براي اين ملتهاي جديدي با برنا انديشه

ميالدي كه  1906سال  بهقاهره در و اما نصاري در اولين كنفرانس تبشيريان منعقده 
رياست آن را زويمر كشيش خبيث بر عهده داشت، مشكالت تبشيري خود را مورد 

  : بحث قرار داده و مهمترين موضوع مورد بحث اين بود 
اند، و بعد از بحث  اسالمي با موانع و مشكالت بزرگي مواجهمبشرين در كشورهاي «

 درو مباحثه فيصله به عمل آمد تا طرق و امكاناتي جستجو گردد تا بتوانند مسلمان را 
هاي ديگران تغذيه شوند و از  و موقعيتي قرار بدهند تا از افكار و انديشه توضعي
  . »هاي اسالمي خود دور بمانند انديشه

ويب شد كه بزرگترين وسيله و عامل براي تأمين اين هدف كه تمام در نتيجه تص
اند بايد  مسلمانان سعي و تالش دارند و بدان متفقهايي كه براي مسيحي گردانيدن  گروه

هاي  و همانطوري كه در گزارش كنفرانس آمده است در رأس تمام برنامه. در عمل بيايند
   2.كنفرانس تعميم و تعميل موسيقي قرار دارد

_________________________________________________________________________ 
 . 167-168پروتو كول حكماي صهيون  -1
و هجوم سريع بر جهان اسالم و غزوه في الصميم تأليف حبنكه، اسالم  20الغاره علي العالم االسالمي،  -2

 . 172خودشان منهدم بگردانيد ص را از داخل 
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دربارة هواداران و پيروان نصاري بايد توضيح دهم كه من در يكي از جرايد خواندم 
اي با رئيس سازمان موسيقي انجام گرفته شده بود و رئيس مجمع موسيقي  كه مصاحبه
مهمترين هدف سازمان موسيقي اين است كه موسيقي فراگير «: اش گفته بود  در مصاحبه

ي عرب پخش و نشر گردد و جايي باقي نماند مگر اين يانشود و در هر گوشه و كنار د
طع تحصيلي يك اكه موسيقي در آنجا راه يابد و ادخال موسيقي در برنامة درسي تمام مق

  . »ناپذير پنداشته شودضرورت حتمي و اجتناب 
بر همين مبنا تصميم براي تأليف و تنظيم اين رساله اهتمام ورزيدم و تالش كردم تا 

علماي  لو اقوا موسيقي و آواز را از ديدگاه كتاب اهللا و سنت رسول اهللادر آن احكام 
رباني و حقاني مورد بحث و رسيدگي قرار دهم تا هيچ مسلماني فريب دشمنان اسالم را 

دام فريب دشمن ه نخورد و تو برادر و خواهر گرامي نيز هوشياري را از دست نداده و ب
ين خود را از دستبرد مفسدان و عبث كاران نيفتي و سعي و تالش كني تا عقل و د

  . نان دين نباشيشمنجات دهي و دنباله رو د
  . ام دو باب و يك خاتمه ترتيب و تنظيم نموده دراين رساله را 

  . آواز و انواع آن، كه دو فصل دارد: باب اول 
  . انواع و اقسام آواز و سرودهاي جايز و مباح: فصل اول 
  . ام سرودها و آوازهاي حرامانواع و اقس: فصل دوم 

كند و  باب دوم نيز به بيان ادله و داليل اختصاص دارد، كه ساز و آواز را تحريم مي
  . باشد اين باب داراي پنج فصل مي

  . هدايت قرآن كريم در مورد تحريم ساز و آواز: فصل اول 
  . در اين باره در آيات و احاديث رسول اكرم: فصل دوم 

از اصحاب و تابعين در تحريم موسيقي و آواز خواني نقل شده  آنچه: فصل سوم 
  . است
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آراء و افكار مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت در مورد تحريم : فصل چهارم 
  . ساز و آواز

  . اثبات اينكه موسيقي به اجماع امت مسلمه حرام قرار داده شده است: فصل پنجم 
ين است كه، رساله در حجم بسيار كوچك خورد ا آنچه كه در اين رساله به چشم مي

توان آن را در جيب با خود حمل كرد و به آساني آن را مطالعه نمود؛  تدوين شده كه مي
به همين  !هاي ضخيم را مطالعه كنند توانند كتاب ها كم شده و مردم نمي زيرا همت

برخورد با  ندومنظور اين رساله به شكل بسيار بسيط ترتيب و تنظيم شده تا خواننده ب
سبك و اسلوب . اشكالي بتوانند مطلب مورد نظر خود را در آن به آساني دريابد

باشد و احاديث مندرج در رساله، همه از احاديث  نوشتاري بصورت ساده و آسان مي
در اين رساله به اثبات رسيده كه . اند، و از درج احاديث ضعيف پرهيز شده است صحيح

  . ر تحريم آن اجماع شده استاي است كه ب موسيقي مسئله
متعال مسئلت دارم تا ما را به راه راست و مستقيم راهنمايي كند؛ در پايان از خداوند 

  . زيرا اين هدايت به او اختصاص دارد و او بر تحقيق آن قادر است و بس
  7/12/1409: پايان تأليف 

  احمد بن عبدالعزيز حمدان
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  فصل اول
  واع آوازهاي جايز و مباحان

به شعر و نثر و غيره كه با بلند كردن  2و ترنم 1تطريب: تعريف آواز عبارتست از 
م با موسيقي همراه و يا بدون نباشد، گاهي اين طرب و تر آواز و پي در پي آوردن آن مي
  . شود آن بوده و به تنهايي سروده مي

  : تعريف موسيقي 
و  6، مزمار5، طبل4ن، كما3عود: گردد مانند  ب اطالق مياين لفظ به آالت و ابزار طر

توان نتيجه گرفت  ها مي از اين گفته. يك لفظ يوناني قديم استغيره و همچنين موسيقي 
اند و موسيقي  كه موسيقي چيزي ديگر و آواز و سرود چيزي ديگر است و با هم متفاوت

شد و آوازي نيز موجود گردد؛ مستلزم آواز نيست و الزم نيست كه در هر جا، سازي با

_________________________________________________________________________ 
 . شادماني كردن، به هيجان در آمدن، نشاط سر دادن: تطريب  -1
 . آواز خواندن، زمزمه كردن آواز خوش: ترنم  -2
چوب بريده شده از درخت و نام يكي از آالت موسيقي است و عود درختي هندي است كه در : عود  -3

اندازد كه بوي  باشد و آن را در آتش مي اي رنگ و خوشبو مي رويد و چوب آن قهوه هند و بيرمائي مي
 ... توان آن را در موسيقي غنچك و يا دوتار ناميد خوش بدهد؛ و نيز مي

بندند، آلتي كه در قديم براي  كشند و مي اي است كه دو طرف آن را با زه محكم مي چوب خميده: كمان  -4
 . باشد گويند و يكي از ابزار موسيقي مي ه را نيز كمان ميشد و هر چيز خميد تير اندازي بكار برده مي

باشد، كه  يكي از آالت موسيقي شبيه دايره است و داراي ديواره بلند چوبي يا فلزي مي: طبل يا دهل  -5
شود، جمع  در يك طرف آن يا هر دو طرف آن پوست نازكي كشده شده و با دو تكه چوب نواخته مي

 . رسي تبير و تبيره و تبوراك و كوس هم گفته شدهآن اطبال و طبول، در فا
ناي و جمع مزبور به معناي سرود و ترانه و طرب شاد شدن، اهتزاز و جنبش از شادي و : مزمار  -6

 . نشاط، شادي و شادماني
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درپي آوردن آن، آواز خواني است خواه با  زيرا تنها طرب و ترنم با بلند كردن آواز و پي
  . موسيقي همراه گردد و يا بدون آن

  ! برادر و خواهر مسلمانم
هنگامي كه به اين واقعيت پي بردي پس نيك بدان كه مقصود و هدف ما از انواع 

رب و ترنم همراه است بدون طه مجرد بلند كردن آواز و توالي آن با آواز جايز و مباح، ب
آواز مباح نيز به چند نوع بوده و طبق تحقيقات به . اين كه با موسيقي و ساز همراه گردد

  . شود عمل آمده، شرايط جايز آن توضيح داده مي
  

  انواع آوازهاي مباح 
كردند تا راه بر آنها  استفاده مينوعي از آواز است كه اعراب از آن . 1حدا االبل - 1

نگهدارند و شتران را با خواندن آن به شور و وجد كوتاه معلوم شود و خود را با نشاط 
   2.در بياورند تا به سفر خود سرعت ببخشند

 اللهم لو ال انت ما اهتدينا
  

 و ال تصدقنا و ال صلينا 
  

 فاغفر فداء لك ما اقتفينا
  

 3قدام ان القيناو ثبت األ 
  

داديم و نماز  بود ما گمراه بوديم و زكات نمي بار الها اگر هدايت تو نمي: ترجمه 
دو پاي ما را در ميان  د،با تآنچه داريم در راهت تصدق ،خوانديم، ما را بيامرز نمي
  . زار استوار بگردانكار

_________________________________________________________________________ 
شود در فارسي به حدا، وحدي نيز  به سرود و آواز ساربان هنگام راندن شتران گفته مي: حدااالبل  -1

 . شود گفته مي
 . سرود است كه در غزوه خيبر در وقت راندن شتران مي قول عامر بن اكوع 168-14لسان العرب  -2
 . 463، 7، 53، 10و بخاري  166-12روايت مسلم  -3
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سرودن شعر در جنگ به خاطر تشويق جنگجويان و رزمندگان براي :  1الرجز - 2
  . صفوف دشمن را گويند نفوذ در

است كه در غزوظ موته اين چنين رجز  قول عبداهللا بن رواحه: به عنوان مثال 
  : خواني كرد 

 لنهاقسمت باهللا لتنز
  

  
  

  
  

 هنهطائعه او لتكر 
  

 ان اجلب الناس و شدوا الرنه
  

  
 2مالي اراك تكرهين الجنه   

  

كنيم چه به  صف دشمن رخته ميام كه در  من، به نام خدا سوگند خورده: ترجمه 
شويم و يا شهيد گشته  طبع و خواهش نفس و چه به زور، جز اين نيست كه يا غالب مي

  . رويم به بهشت مي
ترسد تا شهيد شود و در  دشمن بانگ زده و كمر تباهي براي ما بسته چرا نفس مي

  بهشت برود؟ 
كنند و  ر، زمزمه ميردم به خاطر كاهش خستگي و متاعب شغل و كامسرودي كه  - 3

بخشند مانند اين قول مهاجرين و انصار كه در  جسم و جان خود را با آن راحت مي
  : سرودند  هنگام حفر خندق مي

 نحن الذين بايعوا محمدا
  

 علي الجهاد ما بقينا ابدا 
  

ايم به جهاد خود در  بيعت كرديم تا زنده �باشيم كه با محمد  ما كساني مي: ترجمه 
  . ادامه بدهيم راه خدا

_________________________________________________________________________ 
 . شود كه هنگام جنگ در مقام مفاخرت و خود ستايي بخوانند به شعري گفته مي: الرجز  -1
 . 379ص  2سيره ابن هشام ج  -2
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شان شركت داشتند  در حالي كه خود در كندن خندق با نفس نفيس �پيامبر اكرم 
  . اين چنين پاسخ دادند

 عيش االخرهاللهم ال عيش اال
  

  
  

 1فاكرم االنصار و المهاجره   
  

خدايا زندگي سعادتمند همانا زندگي آخرت است بس، پس الهي انصار و : ترجمه 
  . لطف و عزت خود قرار بدهمهاجرين را مورد 

  : سرودن و ترنم مادر به خاطر خواباندن فرزند مانند  - 4
 بنيتي ريحانه اشمها

  

 2فديت بنتي و فدتني امها 
  

دهم همان  بويم، من به خاطر دخترم قرباني مي دختركم گلي است كه مي: ترجمه 
  . طوري كه مادرم براي من قرباني داد

  : و مراسم ختنه، آمدن مسافر و در اعياد مانند  ها سرودن زنان در عروسي - 5
 اتيناكم اتينا

  

 كم فحيو نانحييكم 
  

 و لو ال الذهب االحمر
  

 ما حلت بودايكم 
  

 و لو ال الحبه السمراء
  

 3لم تسمن عذاريكم 
  

كنيم و  بگوييد ما هم مقابلة به مثل مي ما آمديم ما آمديم؛ ما را خوش آمديد،: ترجمه 
نباشد  4اگر حبة سمرا. آمد بود اين جا پيش شما كسي نمي محيط شما نمي راگر آبادي د

  . شوند دختران شما چاق و فربه نمي
_________________________________________________________________________ 

 . 172، 12و مسلم  46، 6ايت بخاري رو -1
 . 96اغاني ترقيص االطفال عند العرب  -2
 . 183، 2و حاكم  612، 1و ابن ماجه  391، 3روايت از امام احمد  -3
اش بيرون كرده بوسيله آسياب  باشد، دانه را از بوته دار كه شبيه كنجد مي اي است دانه بوته: حبه سمرا  -4

 . خورانند ريزند و به زنان حامله مي آن در آب جوش مقداري از آن را مي نمايند و بعد از آرد مي
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باشد كه زمزمة آنها با شرايط خاص اشكالي  و مباحي مياينها سرودهاي مشروع 
  . ندارد

  : شرايط آن عبارتند از 
حيايي و ناسزا گفتن  بيمخالف شرع نبوده و آلوده با شرك نباشد و از  دسرود باي - 1

شراب توصيف در آن به مسلمانان و از عشق ورزيدن به زنان عاري بر كنار باشد و 
  . نگردد
هاي الهي باز ندارد و سبب ضايع كردن و فوت شدن واجبات  انسان را از فريضه - 2
  . ليف شرعي نگردداو تك
ا مردان اجنبي كند جايز نيست كه آواز او ر اگر سرود را زن بالغ زمزمه مي - 3

برد و لذت بردن موجب فتنه  شنود لذت مي بشنوند؛ زيرا وقتي كه مرد آواز زن را مي
اگر سراينده كودك . كند و استدالل را هيچ عقل سليمي رد نمي نو اين سخ. گردد مي

باشد در شنيدن آواز آن از جانب مردان  دختري باشد كه از آوازش خوف فتنه نمي
  . اشكالي ندارد

راينده زياد نسرايد زيرا اگر سراينده بسيار سرود و نزد مردم معروف شد و يا از س - 4
شود و از تصرف  سرودن مزد گرفت آن وقت با او مانند يك سفيه و كم عقل رفتار مي

شود، چنانكه در كتب فقه همين طور تثبيت شده  منع و نزد علما شهادتش پذيرفته نمي
   1.رد شهادت سرايندة مشهور تصريح كرده است بر) رحمه اهللا(است و امام شافعي 

اگر چنانچه آواز با ساز و موسيقي . بايد سرود با موسيقي و ساز همراه نباشد - 5
از اين تحريم مستثني ) دائره(همراه باشد در حرمت آن ترديدي وجود ندارد اما دف 

ن آن جايز باشد و دف همان دائره معروف عرب است كه با غربال شباهت دارد و زد مي
است به شرطي كه طبل، زنگ و زنگوله نداشته باشد و اين جواز و اباحت فقط در حق 

_________________________________________________________________________ 
 . 233، 10السنن الكبري  -1
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هم  دها و قدوم مسافر براييعها،  ليمهوها،  توانند آن را در عروسي زنان است، زنان مي
سعي نمايند در نواختن آن از حدود سنت و جواز جنسان خود بنوازند و بايد نوازندگان 

  . اما نواختن دائره براي مردان جايز نيست. تر ننهندشرعي قدمي فرا
  

  فصل دوم
  انواع ساز و آواز حرام و ناجايز 

امروزه بنابر . باشد كه از حدود شرايط ذكر شده بيرون گردد آواز وقتي حرام مي
  . گردد داليل ذيل ساز آواز حرام تلقي مي

  . باشد آواز همراه با ساز و موسيقي مي - 1
  . باشند اير و مخالف شرع ميغقوال ممشتمل بر ا - 2
  . باشد باز داشتن از اداي فرايض و واجبات و تكليف شرعي ميباعث  - 3
  . وندنش باشد كه آواز وي را نامحرم مي سراينده، زن مي - 4
  . سرايد تا معروف و مشهور گردد سراينده بسيار مي - 5
  . گيرند بر سرودن مزد مي - 6
  . سرايند و فاجر مي به لحن و لهجة مردم فاسق - 7

گردد و از نظر شريعت حرام  زيرا اين نوع سرايندگي به فحش و ناسزا منجر مي
  . است
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 و ساز و آواز
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  فصل اول
  تحريم موسيقي و آواز از ديدگاه قرآن 

كنيم، در اين سه آيت موسيقي و آواز  در اين فصل به سه آيت از كتاب اهللا اكتفا مي
  . تحريم شده است

بعد از اين كه شيطان امر خدا را مبني بر سجده آدم :  64-65آية نخست سورة اسراء 
ناديده گرفت و اخطار داد و سوگند خورد كه اگر تا روز قيامت به او فرصت داده شود 
فرزندان آدم را مطيع خويش خواهد ساخت و آنان را به گمراهي خواهند كشاند، مگر 

  . ش سرباز زننداندكي را كه از امر و دستورهاي
تو و پيروانت : خداوند متعال تا روز قيامت به شيطان فرصت دادند و به او فرمودند 

  . خواهيد بكنيد جزاي اعمال شما دوزخ است هر چه مي
جلك و رو استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و «

غرورا ان عبادي  عد هم الشيطان االيشاركهم في االموال و االوالد وعدهم و ما 
  . »ك وكيالًبليس لك عليهم سلطان و كفي بر

تواني و بخوان كساني را كه  سبك پندار و بلغزان به آوازت هر كه را مي: ترجمه 
زنند و شريك بگردان  مر و نواهي الهي سرباز ميااو انجاممطيع و فرمانبردار تواند و از 

كنند تا در راه نامشروع  ام كسب ميايشان را در مال و ثروت و دارايي كه از راه حر
ك بگردان ايشان را در فرزندان كه با مادران يو شر. بيرون از احكام الهي انفاق نمايند

  . خود زنا كنند و امر شيطان را به جا آورند و ايشان را به شيوه كفر تربيت نمايند
  : فرمايند  و در جايي ديگر خداوند مي

  » ال غروراو عدهم و ما يعدهم الشيطان ا«
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اما ابليس بندگان . كند زيرا فريب شيطان هيچ چيزي را از سر آنها رد و دفع نمي
تواند به بيراهه بكشاند؛ زيرا كسي كه به ريسمان الهي چنگ بزند خداوند  مخلص را نمي
را از سر ي و جني نسفرمايد و شرارت شياطين ا كند و پيروزي نصيب مي او را حفظ مي

   1.در صدر اين شيطان، ابليس لعين قرار داردكند و  و دور ميا
در اين آيات اطالع و خبر است مبني بر اين كه ابليس با كدام طريقه و وسايل 

باشد كه توسط  آن وسايل، آواز شيطان ميكشد و از جملة  بندگان خدا را از راه دور مي
ام موسيقي و ساز و افكند؛ اين د كند و به دام خود مي ها را گمراه مي آن، شيطان، انسان

  . باشد آواز حرام مي
كه در عصر و زمانش پيشوا و شيخ مفسرين بوده و ) رحمه اهللا(از مجاهد بن جبر 

روايت  2پرسيد معني و تفسير هر آيه را از او مي �سي مرتبه قرآن كريم را بر ابن عباس 
عني و تعبير كرده لهو و باطل م 3اين مفسر عالي قدر آواز ابليس را به آواز ني: است كه 

كه داراي علم و دانش زيادي بود و آن را ) رحمه اهللا(و از ضحاك بن مزاحم . 4است
به ثبوت پيوسته او آواز شيطان را آواز ني  5آموخته بود �توسط جبير از اين عباس 

  . گفته است
ترديدي وجود ندارد كه سرود از بزرگترين آوازهاي : ابن القيم معتقد است كه 

ها را حقير پنداشته و به خوف و  آيد و شيطان توسط آن انسان به حساب ميشيطان 

_________________________________________________________________________ 
 . 122-119، 9تفسير طبري  -1
  305,2و طبقات الداودي  2,14غايه النهايه  -2
 . شود گفته مي) شپلي(به زبان پشتو  -3
. ن المنذر و ابن ابو حاتم صورت گرفته استتخريج حديث توسط سعيد و ابن ابو دنيا و ابن جرير و اب -4

 . 232و ابن الجوزي  298،3و ابو نعيم  312،5الدر المنصور 
 . 598،4سير اعالم النبالء  -5
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هاي قرآن دلها  كشاند و عملي ضد قرآن است؛ در حالي كه در سايه ترس و اضطراب مي
   1.پردازند به نيايش ميشود و به درگاه خداوند  گيرد و مطمئن مي آرام مي

  : رمايد ف خداوند متعال مي 6آيه دوم از سورة لقمان آيه 
و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اهللا بغير علم و يتخذها «

   2.»هزوا اولئك لهم عذاب مهين

_________________________________________________________________________ 
 . 58،6و البحر المحيط  288،10تفسير قرطبي  -1
ناعاقبت  اين ذكر و ياد همان اشقيايي است كه از جهالت و: نويسد  تفسير دري كابلي در اين ارتباط مي -2

اند و  انديشي قرآن كريم را ترك داده و در رقص و آواز، لهو و لعب و يادگير خرافات مستغرق
خواهند كه ديگران را هم در اين مشاغل بيهوده آلوده نموده و از دين و ياد خدا منحرف سازند و بر  مي

  . نمايند سخنان دين تمسخر و ريشخندي مي
كل ما شغلك عن عبادة اهللا و ذكره من السمر و «: فرمايد  حضرت حسن راجع به لهو الحديث مي

لهو الحديث آن است كه تو را از ) تفسير روح المعاني( »االضاحيك و الخرافات و الفساد و نحوها
عبادت و ياد خدا باز دارد از قبيل شب نشيني ها، سخنان ريشخند و تمسخر، مشاغل و اهيه و ساز و 

رفت و از آن جا  كه از رؤساي كفار بود به غرض تجارت به فارس مينضر بن حارث . آواز و غيره
به شما قصه  محمد: گفت  آورد و به قريش مي قصص و تواريخ شاهان عجم را خريده همراه خود مي

نام . هاي رستم و اسنفديار و شاهان ايراني را براي شما بيان كنم گويد، بياييد من قصه عاد و ثمود مي
آمد كه مسلمان شود، كنيز را پيش  از خوان نيز خريده بود و هر كس كه در صدد بر ميبرده يك كنيز آو

گفت ببين اين آواز بهتر است و يا  برد تا او را به آواز خواني خود مشغول سازد، بعد از آن مي وي مي
ازل بنابراين آيات مذكور ن. نماز بخوانيد و روزه بگيريد و زحمت بكشيد: گويد  دعوت محمد كه مي

 . شد
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ستاند سخني را كه براي بازي است تا گمراه  و از مردم كسي هست كه مي: ترجمه 
ب كند مردم را از راه خدا بدون علم و به تمسخر گيرد راه خدا را اين گروه را است عذا

  . خوار كننده
تا آن را بگيرد و مالش را در راه آن گرداند  لهو حديثي كه انسان را به خود راغب مي

! باشد انفاق نمايد و مستحق عذاب الهي پنداشته شود، عذاب رسوا كننده، آن از آواز مي
ترين صحابه بودند  ايشان يكي از عالماز عبداهللا بن مسعود روايت شده و بدون ترديد 

  : كه خودش بر منبر كوفه خود را اين گونه معرفي كرد و قولش را همه تأييد كردند چنان
اي از قرآن نازل نگشت  قسم به خدايي كه جز او خداي ديگري نيست هيچ سوره

اي از كتاب اهللا فرو  و هيچ آيه. استمگر اين كه من دانستم كه در كجا نازل شده 
و نه كسي را . ق چه كسي نازل شده استفرستاده نشد مگر اين كه دانستم كه در ح

توانست به محل  و اگر چنانچه شتري مي. سراغ دارم كه از من داناتر به كتاب اهللا باشد
   1.كه من آنجا سفر نكرده باشماقامت عالمي سفر كند امكان نداشت 

  : دربارة لهو حديث پرسيده شد و ايشان در پاسخ فرمودند  �از عبداهللا بن مسعود 
ديث، قسم به خداوند متعال آواز خواني است و سه مرتبه پاسخ را تكرار لهو ح

   2.كردند
صحابي جليل القدر و علم امت اسالم و مترجم قرآن مجيد و شيخ  �ابن عباس 

اللهم علمه تأويل (اند  اش اين گونه دعا فرموده درباره �مفسران بوده و پيامبر اكرم 
   3)القرآن

_________________________________________________________________________ 
 . 7،16و مسلم  47،9روايت امام بخاري  -1
حاكم حديث را صحت دانسته و ذهبي  411،2و حاكم  61،11و ابن جرير  309،6روايت ابن ابو شيبة  -2

 . 231و ابن جوزي  223،10با اين صحت موافق است و بيهقي 
 . 55،1روايت بخاري  -3
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  . تاويل قرآن را بياموز �باس بار الها به ابن ع: معني 
   1.آواز و نظاير آن: وي لهو حديث را اين طور معني كرده است 

   2: فقيه مردم مدينه و مفتي آن زمان گفته است  �عبداهللا بن عمر 
   3.لهو حديث در قرآن به معناي ساز و آواز است

آيد، ايشان  ب ميبعد از ابن عمر فقيه و مفتي مردم مدينه به حسا �ابر ابن عبداهللا ج
آواز خواني و گوش دادن به آن : فرمايند  دربارة لهو الحديث از ديدگاه قرآن كريم مي

   4.است
لهو حديث : اند كه  فرمودهت حو سرشناس صحابه به صرااين چهار فقيه بزرگ 

باشد؛ زيرا صحابه  عبارت از آواز خواني است و قول صحابه در تفسير، سند و دليل مي
ترند و ايشان نزول قرآن كريم را به چشم خود  عالم. از ديگرانعلم تفسير  به �كرام 

دانند كه، اين آيات به آن  اوضاع و احوال را بهتر مي آن اند و مشاهده و لمس كرده
ديگر آنها از قرآن فهم كامل و علم صحيح دارند  نبجااختصاص يافته است و از 

هم چنان وقتي اقوال تابعين بر  اند، قدم در اين راه پيش اعلما و مشايخ آنه خصوصاً
  . باشد تفسير آيتي اجماع كنند، حجت و برهان مي

دربارة معني و مفهوم لهو الحديث در قرآن كريم، صحابه و تابعين قول متفق دارند 
   5.واز خواني استآكه به معناي 

_________________________________________________________________________ 
و  221،10بيهقي  62،9و  61،11و ابن جرير  357،1دب امام بخاري در ا 309،6روايت ابن ابو شيبية  -1

 . 231و ابن جوزي  333
 . 203،3سير اعالم النبالء  -2
 . 52،14تفسير قرطبي  -3
 . 62،11روايت ابن جرير  -4
 . 105،95مقدمه اصول تفسير ابن تيميه  -5
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  : اند كه عبارتند از  چنانكه بعضي از تابعين بر اين معني تصريح كرده
   1)رحمه اهللا(مجاهد ابن جبر  - 1
كه ايشان از امامان بزرگ و پيشوايان علم تفسير و قرائت  2)رحمه اهللا(عكرمه  - 2

. تعليم يافته و از او علم آموخته است �روند و در نزد ابن عباس  قرآن به حساب مي
داناتر تر و  هيچ كسي را عالم: كند كه  ميمعرفي عكرمه را اين گونه ) رحمه اهللا(شعبي 

   3.به كتاب اهللا از عكرمه نديدم
باشند و در عصر خود امام و  ايشان يك تابعي بزرگوار مي:  4)رحمه اهللا(مكحول  - 3

   5.كردند پيشواي مردم شام بود و از مذهب او تقليد مي
   7.عراق و علمبردار فتوا در آنجافقيه :  6)رحمه اهللا(ابراهيم نخعي  - 4
  محدث و مفتي مجاهد :  8)هللارحمه ا(عطاء خراساني  - 5
فقيه مردم بصره و محدث، شخصيتي كه حضرت :  9)رحمه اهللا(حسن بصري  - 6
بارالها حسن بصري را در علم دين دانشمند و : اش اين چنين دعا كردند  درباره �عمر 

_________________________________________________________________________ 
 . 505،6و الدر المنثور  231، ابن جوزي 62،11، طبري 309،6روايت ابن ابي شبية  -1
 . 505،6و ابن ابي الدنيا الدر المنثور  231، ابن جوزي، 309،6روايت ابن ابي شبية  -2
 . 386،1و طبقات الداودي  515،1غاية النهاية  -3
 . 505،6روايت ابن عساكر، الدر المنثور  -4
 . 155،5سير اعالم النبالء  -5
 . 505،6روايت ابن ابو الدنيا، الدر المنثور  -6
 . 520،4اعالم النبالء  سير -7
 . 507،5 505،6روايت ابن ابو حاتم و حاكم در كتاب الكني، الدر المنثور  -8
 . 505،6روايت ابن ابو حاتم، الدر المنثور  -9
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ام  سينهو نيز ايشان كسي هستند كه از . محبوب مردم بگردان و اين دعا نيز اجابت شد
   1.اند شير خورده) رض(ام سلمه  المؤمنين

اند كه معناي لهو  و همچنين هفت تابعي ديگر كه به وضاحت و صراحت گفته
باشد و هيچ كس هم با اين رأي مخالفت نكرده  الحديث در اين آيه آواز خواني مي

پس گفتار اين عزيزان دليل و حجت است و بايد رعايت و پذيرفته شوند و پيش . است
حاكم . اند ر صحابه فقيه، لهو الحديث را همين طور تفسير و معني كردهاز ايشان چها

بايد طالب علم نيك بداند و آگاه باشد كه تفسير اصحابي كه : فرموده است ) رحمه اهللا(
اند از ديدگاه امام بخاري و مسلم حجت و سند  ناظر و شاهد عيني نزول وحي قرآن بوده

  . باشند مي
  : فرمايند  خداوند متعال مي 59- 61: آيه سوم از سورة نجم 

 ô⎯ Ïϑ sùr& # x‹≈ yδ Ï]ƒÏ‰ptø: $# tβθç7 yf÷è s? ∩∈®∪ tβθä3 ysôÒs? uρ Ÿω uρ tβθä3ö7s? ∩∉⊃∪ 

÷Λä⎢Ρ r& uρ tβρ ß‰ Ïϑ≈ y™   )61-59/  نجم(  
  .»سراييد گرييد و مي نماييد و نمي كنيد و خنده مي آيا از اين سخن تعجب مي«

افتيد كه اين قرآن  آيا به حيرت مي: فرمايد  خداوند مشركين را مخاطب ساخته و مي
خنديد و گريه  گيريد و مي گردد و او را به استهزا و مسخره مي نازل مي �بر محمد 

به خاطر آنچه از عذاب كه براي گناه كاران پيش بيني شده است و سامد  كنيد، نمي
ارت از آواز سمود مكروه و مذموم كه خداوند در اين آيه ذكر فرموده عب. باشيد مي

سمود در اين آيه به معناي آواز خواني است، : فرموده است  �ابن عباس . خواني است

_________________________________________________________________________ 
 . 563،4سير اعالم النبالء  -1
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نغمه  1بخوان براي ما و: يعني ) لنا اسمد: (گويند  طبق لغت زبان مردم يمن، چنانكه مي
  . سرايي كن

  

  فصل دوم
  احكام آواز خواني از ديدگاه سنت 

  : فرمايند  خداوند متعال مي

 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù   )7/  حشر(  
بگيريد آن را و هر چه منع كند شما را از آن باز  ،و هر چه بدهد شما را پيامبر«

  .»ايستيد
  : فرمايند  و در جاي ديگر مي

 (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $#   )59/  نساء(  
  .»ن بريد خدا و فرمان بريد پيامبر راو فرما«

مومن به حساب خداوند به ذات اقدس خود سوگند ياد كرده است كه هيچ انساني 
به قضاوت پيامبرش در تمام قضايايي كه با ديگري اختالف دارد تن كه تا وقتي  نمي آيد

و قضاوت پرداخت به رضا و م نگرداند و وقتي به حكميت كَدر ندهد، و وي را ح
  . غبت و فراخي سينه به حكميت و قضاوت او راضي و قانع نگرددر

  : فرمايند  چنانچه خداوند متعال مي

 Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t yfx© óΟ ßγoΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝÎηÅ¡àΡ r& %[` tym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ç„uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@   )65/  نساء(  

_________________________________________________________________________ 
 . 231و ابن جوزي  223، 10و بيهقي  72، 3و البزاز  13و ابن ابو الدنيا  82، 13روايت طبري  -1
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پس قسم پروردگار تو اين است كه ايشان مسلمان نباشند تا آن كه حاكم كنند «
باز نيابند در دل خويش تنگي از آن  و تو را در اختالفي كه واقع شد ميان ايشان

  .»نقياد و تسليمه احكم كه فرمودي و قبول كنند ب
حذر داشته و هشدار داده خداوند مسلمانان را از اين كه اطاعت پيامبرش را نكنند بر 

  : است و فرموده است 

 Í‘ x‹ós uŠù=sù t⎦⎪Ï%©!$# tβθà Ï9$sƒä† ô⎯ tã ÿ⎯ÍνÍ öΔr& β r& öΝ åκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκz: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹tã íΟŠÏ9r&   )63/  نور(  
كنند از آن كه برسد  پس بايد كه بترسند آناني كه خالف حكم پيامبر عمل مي«

  .»ا برسد به ايشان عذاب دردناكبه ايشان باليي و ي
   1.فتنه شرك استدانيد فتنه چيست؟  آيا مي: اند  امام احمد فرموده

را در دل نپذيرند، پس ايشان هالك  �شايد بعضي از مردم اقوال پيامبر اكرم 
   2.گردند مي

تو را : يعني  »ن يفنتوكأو احذرهم «: به معناي رد و منع مثل اين آيه مباركه  - 1
  . نند و باز دارندمنع ك
   »شد من القتلأو الفتنه «به معناي شرك و كفر مانند اين قول خداوند  - 2

  . تا شرك و كفري باقي نماند: يعني  »و قاتلو هم حتي ال تكون فتنه« - 3
» ن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمناتإ«: به معناي عذاب دادن و سوزاندن مانند  - 4
  . ند و عذاب دادند و سوزاندندمؤمنان را شكنجه كرد: يعني 

_________________________________________________________________________ 
 . 459فتح المجيد  -1
و النظائر تأليف  هفتنه در قرآن مجيد به چند معناي ديگر نيز وارد شده است چنانكه در كتاب الوجو -2

 . امام دامغاني آمده است
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و ال تجعلنا فتنه  –ال تجعلنا فتنه للذين كفروا «: به معناي عبرت مانند  - 5
  . شان پند و عبرت مگردان ما را براي: يعني  »للقوم الظالمين
اند وقتي سنت پيامبر  علما به اجماع خود گفته: فرموده است ) رحمه اهللا(امام شافعي 

   1.د به آن عمل شود و به قول هيچ كس متروك نگرددبه ثبوت برسد باي �
. 2قرآن برايم نيز عنايت شده است به مانندآگاه باشيد كه «: اند  فرموده �پيامبر اكرم 

  . »، سنت استشد؛ و هر دو با هم برابرند و آنبا و آن حديث صحيح مي
كه پيامبر حرام آگاه باشيد و نيك بدانيد كه چيزي را «: فرمايند  و در جايي ديگر مي

   3.گردانيده است، خداوند نيز حرام ساخته است
  . اين حديث حسن و غريب است: فرمايند  شاكر مي

  : فرمايند  و در حديثي ديگر مي
عظ و پند دادم و از چيزهايي ديگر منع من امر كردم، و) سوگند به خدا(د مطلع باشي

   4.نمودم و همة آنها مثل قرآن و يا بيشتر از آن است
  ! برادر و خواهر مسلمانم

ها خبر و حديث در سطح  وقتي بر اين احاديث آگاهي يافتيد پس نيك بدانيد كه ده
روايت شده است، مبني بر اينكه ساز و آواز ممنوع  �مشهور و متواتر از پيامبر اكرم 

شده است، و احاديث متواتر افادة علم را كرده و در صحت آن شك و ترديدي باقي 
  . ردگذا نمي

_________________________________________________________________________ 
 . 457فتح المجيد  -1
 . 354،12و ابو داود  131،1روايت امام احمد  -2
 . 38،5روايت ترمذي  -3
  164. بن ثعبة مصيصي آن را مشكوة تأييد و توثيق كرده استروايت ابو داود از طريق اشعث  -4
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پس واجب است بر هر مسلمان آن را تصديق كند و علمي بگرداند و مراتب تعميل 
  . امر و نهي را به جا آورد

آن كساني كه  هنماييم ب آوريم و تقديم مي اينك در اين فصل ده حديث صحيح را مي
  . پذيرند شنوند و مي دل پاك دارند و مي

شنيدم كه  �من از رسول اكرم  :فرمايند كه  مي �ابو مالك اشعري : حديث اول 
قوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف أمتي أليكونن من «: فرمودند 

: فيقولون قوام الي جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم، يأتيهم لحاجه أو لينزلن 
لي يوم إم و يمسخ آخرين قرده و خنازير لتهم اهللا و يضع العيا فيبغدلينا إارجع 
دهند كه دامنگير  ي خبر ميداز پيش آم �در اين حديث مبارك، پيامبر اكرم  1»القيامه

ارتكاب زنا، : گردد و عبارت از استمرار و تداوم گناهان مانند  مردمي از امتش مي
دهل، عود رباب : ابريشم، شراب نوشي و گوش دادن به آالت موسيقي از قبيل  پوشيدن

كنند كه گويا برايشان حالل و جايز  ال ميو غيره است و چنان اين آالت را استعم
انهم «: فرمودند  بود نمي آالت و استماع آواز آنها حالل ميو اگر استعمال اين . باشد مي

و از . كند پندارند و هيچ به فكرشان حرمت آن خطور نمي حالل مي: يعني  »يستحلونها
عياذ باهللا و آنها را ال. آورد طرف ديگر استعمال اين ادوات خشم الهي را به جوش مي

  . افكند نمايد و كوه بزرگ را بر آنها مي خداوند هالك و تباه مي
  . آورد كوه بزرگ، و ديگران را به شكل ميمون و خنزير تا قيامت در مي: علم يعني 

دستم را گرفتند و  �پيامبر اكرم : فرمايد  مي �عبدالرحمن بن عوف : حديث دوم 
رشان ابراهيم آنجا بود، بردند، ابراهيم را در آغوش گرفتند و مرا به نخلستان خرما كه پس

_________________________________________________________________________ 
 . ديده شود 5/17و تغليق التعليق  1/51روايت بخاري به تعليق مؤكد  -1
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پس هر دو چشم . كشيدند كرد و به سختي نفس مي در حالي كه نفسشان تنگي مي
اي رسول : سرازير گشتند، من گفتم  شانپر از اشك شدند و اشك �مبارك آن حضرت 

تحقيق من از بلند كردن  به: كردي؟ فرمودند  منع نميكني، آيا از گريه  گريه مي �اهللا 
آواز به گريه كه از صداي دو احمق بد كار يعني آواز بلند كردن در وقت سرور و 

هاي شيطان و آواز بلند كردن در وقت مصيبت، كندن  لعب و ني و شادماني، لهو
   1.نمودم صورت، پاره كردن گريبان و آواز شيطان منع مي

 رنه و« شريف متن حديثدر : روايت شده است كه  �و از حضرت انس 
   2.آمده است »شيطان

ها مذمت فرموده و آن را به شيطان نسبت  از آواز ني �در اين حديث پيامبر اكرم 
اند  ني شيطان و آواز ني را، آواز احمق بد كار توصيف و تعريف كرده: اند  داده و فرموده

در كالمشان شود و در ص بدكار مرتكب گناه، معصيت و فسق پنداشتد ميو انسان 
  . از آن منع كرده است و منع و نهي تحريم را اقتضا دارد: فرمودند كه 

به اين حديث از بهترين احاديثي : فرموده است ) رحمه اهللا(شيخ االسالم ابن تيميه 
   3.توان از آن تحريم آواز خواني را اثبات كرد آيد كه مي شمار مي

_________________________________________________________________________ 
و اين حديث را  431،5، بغوي 40،4، حاكم 119، آجري 380،1البزاز  138،1رواي حديث ابن سعد  -1

   .حسن گفته و در الفتح از آن سكوت اختيار نموده است
ن را در حديث حسن صحيح است و آ: و گفته است  87،4ترمذي آن را به طور مختصر روايت كرده است 

 . 74،15مسلم  172،3اصل حديث در بخاري آمده است . بر در آورده استزمره مسند جا
قيد،  گر، بيباك، بي زيرك، زرنگ، حيله: را اين طور معني كرده است  –ان  - رند، : فرهنگ عميد  -2

ابالي، آن كه با هوشياري و تيزبيني به اسرار ديگران پي ببرد، اين اوصاف ذميمه و منحط در حق ال
 ) مترجم. (شيطان مصداق دارد

 . 292،1االستقامة  -3
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ان اهللا حرم «: اند  فرموده �بر اكرم فرمايند كه پيام مي �ابن عباس : حديث سوم 
در اين حديث  1»علي، او حرم الخمر و الميسر، و الكوبه و كل مسكر حرام

ذكر به عمل آمده است و كوبه يكي از آالت  2)كوبه(صحيح به صراحت در تحريم 
  . نياز نيست طرب است و هيچ آوازي از آن بي
   3.ل را گويندكوبه، ده: فرمايد  علي بن بذيمه راوي حديث مي

 �رسول اكرم : روايت شده است كه  �از عمران بن حسين : حديث چهارم 
  : اند  فرموده

 ! �يا رسول اهللا : كسي از مسلمانان پرسيد . و مسخ و قذففي هذه االمه خسف 
   4»ذا ظهرت القيان و المعازف و شربت الخمورإ: متي ذلك؟ قال و «

خداوند وي را :  »االرض نالفاهللا ب خسف«در شكم زمين فرو رفتن و : خسف 
   5.زير زمين بسازد

  
  

_________________________________________________________________________ 
سند حديث صحيح است و : گفته است  2476، احمد شاكر در حديث 274،1راوي حديث امام  -1

 . اند و بيهقي نيز روايت كرده است كوت ورزيدهدرباره صحت حديث و منذري س 161،10ابوداود 
ط از يوناني، عود يكي از آالت موسيقي شبيه سه تار كه بآلت كوبيدن، چكش، چكش در خانه و بر -2

 . اش بزرگتر و دسته آن كوتاهتر است كاسه
، 112،1ه و النهاي 276،4غريب الحديث ابو عبيده . گردد هم چنان اطالق كوبه بر عود و بريط نيز مي -3

207،4 . 
 . و يك حديث صحيح لغيره است و نظاير بسيار دارد 458،6راوي حديث امام ترمذي  -4
 . 1039القاموس المحيط  -5
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تبديل و تحويل يك شكل به شكل ديگر كه بدتر از اول است و مسخه اهللا : مسخ 
   1.خداوند وي را بصورت بوزينه در بياورد: قردا يعني 
  . شود ها زده مي از آسمان با سنگ: تر انداختن، يعني  هر چه تمام 2به قوت: قذف 

   3.جمع قينه و به معناي سراينده: ان يق
كنند كه، زود است  فرمايند و پيش بيني مي آگاه مي �در اين حديث پيامبر اكرم 

اي از  هاي گذشته شده بود، عده همان مصيبت خسف، مسخ و قذف كه دامنگير ملت
امت مسلمه را در بر گيرد، و آن زماني خواهد بود كه سرايندگان و نوازندگان روي 

اين سه عذاب رنج آور و دردناك . ها عام گردد حيات ظاهر شوند و شراب نوشيصحنة 
آورند  شود كه، مردم به گناه و معصيت رو مي خداوند به اين خاطر دامنگير مياز جانب 

نمايند و نوشيندن شراب  دهند و تشويق مي و سرايندگان و نوازندگان را پرورش مي
  . باشد بر اين اعمال گناهان كبيره مي خود دليليكند و اين  عموميت پيدا مي
الجرس مزامير : فرمودند  �فرمايند كه پيامبر اكرم  مي �ابو هريره : حديث پنجم 

   4.الشيطان
  . ناي و سرناي شيطان است ،زنگ مزامير:  5جرس

فرشتگان : فرمودند  �روايت شده كه پيامبر اكرم  �از ابو هريره : حديث ششم 
  . 6كنند سگ و زنگ دارند همراهي نميگروهي را كه با خود 

_________________________________________________________________________ 
 . 5/293معجم متن اللغه  -1
 . 4/29النهايه  -2
 . 5/135النهاله  -3
 . 94،14حديث امام مسلم  -4
 . بندند زنگي كه بر گردن چهارپايان مي: جرس  -5
 . 94،14حديث امام مسلم  -6
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وقتي موجوديت زنگ اسباب نفرت فرشتگان را در بر دارد و از همراهي قافله دوري 
عود و كمان، رباب و غيره، بيشتر : بجويند، پس از استفاده كردن آالت موسيقي مانند 

ورند، يك آ شوند؛ زيرا فسادي را كه آالت موسيقي به بار مي جويند و متنفر مي دوري مي
وقتي كه اين آالت با آواز كه به  تواند به وجود آورد، خصوصاً درصد آن زنگ نمي

  . شوند ترين وسايل الكترونيكي ثبت مي پيشرفته
شود و  گرداند و همراه و هم آهنگ با آن مي آن وقت مو را بر اندام انسان راست مي

  . كشاند جهاني را به فساد مي
آواز ني  �ن عمر با: روايت كرده است كه  �ابن عمر از نافع غالم : حديث هفتم 

اش را  چوپان را شنيد و دو انگشت خود را در دو گوش خود قرار داد و حيوان سواري
: من گفتم شنوي؟  آيا آواز ني نواز را مي! اي نافع: از راه به طرف ديگر كشاند و گفت 

ها را از گوش بيرون كرد و  دست او. شنوم آواز را نمي: رفت تا اينكه گفتم  بلي و او مي
را ديدم وقتي كه آواز چوپاني را  �پيامبر اكرم : و گفت حيوان را دوباره به راه آورد 

كردند كه  نهادند و همين طور عمل مي هاي خود مي شنيد دو انگشت خود را بر گوش
   1.من كردم

تواند آن را  نمي شنود و كند كه، هنگامي كه انسان آواز ني را مي اين حديث ثابت مي
مسافت راه، آن را دفع كند پس بايد هر دو گوش به علت زور و آواز بلند آن و يا بعد 

چون نافع كودك و طفل بود به مرحلة تكليف نرسيده بود بنابراين وي را  خود را ببندند،
   2.هايش امر نكرده بودند به بستن گوش

_________________________________________________________________________ 
 . 176و خالل  222،10، بيهقي 125، آجري 4965، 4535راوي حديث امام  -1
 . 267،13عون المعبود  -2
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دربارة آوازي كه  �عل صحابه در صورتي كه ف: گفته است ) رحمه اهللا(ابن جوزي 
از حد اعتدال تجاوز نكرده است با اين پيمانه نكوهش و مذمت برسد، پس زشتي آواز 

  . شان به كدام پيمانة مذمت خواهد بود مردم عصر و زمان ما و ناي
گويم خداوند ابن جوزي را مورد رحمت خود قرار دهد، اگر او آواز مردم عصر  مي

كنند، گرچه آنها اراده و  ها را آزار داده و اذيت مي آنها كه گوشما را با آالت موسيقي 
قصد شنيدن را ندارند، اما آالت موسيقي به كامپيوتر مانند انسان شروع به صحبت 

آورد و انسان را به طرف خود  ها را به طرز عجيبي به هيجان در مي كند و گوش مي
  كشاند، آن وقت به او چه ذهنيتي دست دهد؟  مي

از مزد و اجرت آواز منع  �پيامبر اكرم : فرمايند  مي �ابو هريره : ث هشتم حدث
  1.فرمودند

: اند  فرموده �رسول اكرم : روايت شده است كه  �عبداهللا بن عباس : حديث نهم 
   2.ام تا ني و دهل را ويران نمايم من فرستاده شده
دو آواز از : دند فرمو �رسول اكرم : فرمايند كه  مي �حضرت انس : حديث دهم 

 - 2سرودن در وقت خوشي  - 1باشند؛  رحمت خدا در دنيا و آخرت محروم و ملعون مي
   3.در هنگام مصيبت چون شيطان بانگ زدن

ملعون و صاحب آن از رحمت الهي  شود كه آواز سراينده، از اين حديث معلوم مي
ده و لعنت در يك امر وي را در دنيا و آخرت ملعون فرمو �باشد و پيامبر اكرم  دور مي

  . شود مهم و خطير گفته مي
  

_________________________________________________________________________ 
 . 23،8نجوي  126،6و روايت بيهقي  175به سند صحيح است و خالل  341،1راوي حديث ابو عبيده  -1
 . و سندش حسن است 233راوي ابن جوزي  -2
 . ناله سرادن. و سندش حسن است 377،1 راوي حديث بزاز -3
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  فصل سوم
ها به حساب  و تابعين در سه قرن اول كه بهترين قرن �دربارة اقوال صحابه كرام 

 �اي از اقوال حكم مرفوع را دارا بوده و به پيامبر اكرم  كنيم؛ عده آيند صحبت مي مي
  . باشند منسوب است و نظر فردي و شخصي نمي

زنند و همراه با آن  دو دختر كودك را مشاهده كرد كه دائره مي �ر صديق ابوبك - 1
اين آواز از شيطان : هر دو را سرزنش كرد و فرمود  �خواندند، صديق اكبر  آواز مي

   1.را تأييد نمودند �نظر صديق  �است، پيامبر اكرم 
آواز از  اين: پرسيد  شنيد مي آوازي و يا صداي دهل را مي �وقتي حضرت عمر  - 2

   2.گرديد مراسم عروسي و يا ختنه برپا است خاموش مي: گفتند  چيست؟ اگر مي
آورد كه توفيق نيافته تا  هميشه لطف و شكر الهي را بجا مي �حضرت عثمان  - 3

   3.آواز بخواند و يا آرزوي آن را بنمايد و به اين معصيت آلوده شود
چهار پايي سوار شود و بسم اهللا وقتي انسان بر : فرمايند  مي �ابن مسعود  - 4

آواز خواني كن و اگر : گويد  شود و به او مي نگويد، شيطان بر پشت سر او سوار مي
   4.آرزويش را بكن: گويد  آواز بخواند به او ميشخص نتوانست 

   5.گرداند پروراند همانطور كه آب زراعت را بارور مي آواز در دل ريا مي - 5
   6.پيش آهنگ زنا استآواز خواني مقدمه و  - 6

_________________________________________________________________________ 
 . 445و  44،2رواي حديث امام بخاري  -1
 . 192،4و ابن ابي شيبة  5،11راوي حديث عبدالرزاق  -2
 . 85،1، طبراني 488،2، بسوي 595،2ابن ابو عاصم  -3
 . 14ابن ابو الدنيا  170،9طبراني  397،10راوي عبدالرزاق  -4
 . 223،10، بيهقي 13راوي ابن ابو الدنيا  -5
 . 66نزعة االسماع  -6
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بدترين كسب و مزد و اجرت، آواز خواني : فرموده است  �حضرت انس  - 7
   1.است
از كنار گروهي گذر كردند كه احرام بسته بودند و يكي از آنها  �عبداهللا بن عمر  - 8

   2.خداوند دعاي حج شما را اجابت نكند: فرمودند  �ابن عمر . خواند آواز مي
: خواند رد شدند سپس فرمودند  اي كه آواز مي از كنار دختر بچه عبداهللا بن عمر - 9

   3.شد داشت، پس مزاحم اين دختر بچه نمي اگر شيطان از كسي دست بر مي
طنبور را بگير و بر فرق مالك آن خرد : فرمايند  مي) رحمه اهللا(وكيع بن جراح  -10

   4.نيز همين طور بر خورد نمودند �كن چنانكه ابن عمر 
   5.آيند اي كه دهل باشد نمي فرشتگان در خانه: فرمايند  مي�سويد بن غفله  -11

هاي جليل القدر بسياري و همچنين بزرگان زيادي در اين باره نقل قول  صحابه
گنجند و ما به همين روايت اكتفا  اند كه، در اين رسالة كوچك ما نمي تصريح فرموده

  . كه در اين مورد تحقيق بيشتر بفرمايند خواهيم خوانندگان محترم ميكنيم و از  مي
  
  
  

_________________________________________________________________________ 
 . 223،10، بيهقي 13روايت ابن ابو الدنيا  -1
 . 245،2روايت ابن ابو الدنيا و روايت بخاري در ادب  -2
 . 126راوي خالل  -3
فرهنگ عميد طنبور را اين چنين تعريف . باشد باشد كه داراي تار مي يكي از آالت موسيقي مي: طنبور  -4

طنبور يكي از آالت موسيقي داراي دسته دراز و كاسه كوچك شبيه سه تار طنبار هم :  كرده است
 ) مترجم. (گويند مي

 . 233،10و بيهقي  464، 2روايت بخاري در ادب  -5
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  فصل چهارم
  موسيقي و آواز خواني از ديدگاه مذاهب چهار گانه 

در تحريم و عدم جواز آواز خواني بسيار تأكيد ) رحمه اهللا(امام ابو حنيفه  - 1
  . رسيد گير بود حتي كه هيچ يك از ساير مذاهب به پاية او نمي نمود و سخت مي

: اند پيروانش گفته. 1پنداشت شنيدن موسيقي را معصيت مي) رحمه اهللا(يفه امام ابو حن
ر بكنند كه، پيام آنها استدالل مي. گوش كردن صداي موسيقي و آواز خواني حرام است

شنيدن لهو و موسيقي گناه است و نشستن در آن مجلس فسق و : اند  فرموده �اكرم 
  . لذت بردن از آن كفر است

   2.آيد زمرة احاديث مرسل مكحول به شمار ميحديث مذكور از 
  
  

_________________________________________________________________________ 
 . 229تلبيس ابليس  -1
امام . و حديث مرسل استاد مكحول روايت كرده است 359،6فتاواي بزازية حاشيه فتاواي هندي  -2

امام ابو حنيفه در تحريم : گويد  اش تحت عنوان حكم الموسيقي و الغناء مي جزائري در رسالهابوبكر 
گيري كرده و هر دو را موجب فسق دانسته و شهادت مرتكب را  ساز و موسيقي و سرود بسيار سخت

و چون اند،  مردود شمرده است و پيروانش نيز شنيدن سرود را فسق و لذت بردن از آن را كفر تلقي كرده
توان گفت كه كفر تا كفر فرق دارد و كفر  دهد پس مي استنادشان را يك حديث ضعيف تشكيل مي

: امام ابو يوسف فرموده است . كند شود و انسان را از دين اسالم خارج نمي معصيت، معصيت پنداشته مي
داخل شود و آن منكر اگر مسلماني آواز لهو و لعب و موسيقي را از داخل خانه بشنود بايد بدون اجازه 

را تغيير بدهد زيرا تغيير منكر، بر هر فرد واجب است، و بايد امام مسلمين، موسيقي نواز را به زندان 
 . بيندازد ياشالق بزند و تبعيدش كند
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ام آوازها را مردم مدينه جايز دك: پرسيده شد ) رحمه اهللا(لك از امام ما - 2
  12پندارند؟ مي

  . كنند يك تعداد فاسقان ديار ما به آن عمل مي: در پاسخ فرمودند 
ست، آن كسي كه كنيزي خريد و بعد از آن ثابت شد كه يك آواز خوان ا: گفته است 

تواند او را به داشتن عيب بر فروشنده رد كند؛ زيرا آواز خواني عيب پنداشته  وقت مي
  . شود مي

شهادت آواز خوان، چه مرد باشد چه زن قابل : اند  فرموده) رحمه اهللا(امام شافعي 
باشد و كسي كه به اين شغل اشتغال ورزد با او مثل شخص  شنيدن و گوش دادن نمي

آواز . و نيز فرموده است. 3باشد مروت مي گردد و يك شخص بي رفتار ميسفيه و نادان 
در بغداد يك چيزي را گذاشتم كه : نيز فرمودند . شود خواني يك نوع ديوثي پنداشته مي

آن از قرآن باز  نجاماند و مردم را با ا نام دارد و زنديقان آن را ايجاد كرده 4تغبير
   5.دارند مي

خواند اين  ي كه قرآن كريم را به لحن و طرب و آهنگ ميامام شافعي دربارة كس
پس اگر او امروز اوضاع و احوال سرايندگان زمان ما را . دهد چنين حكم كرده و فتوا مي

  . دكر ديد چه احساسي پيدا مي مي
  

_________________________________________________________________________ 
 . 131راوي خالل  -1
 . 165راوي خالل  -2
 . 191راوي خالل  -3
بدين ترتيب كه مطرب و موسيقي نواز . است ذكر خداوند به دعا و تضرع و تلحين و طرب: تغييبر  -4

 .زند گذارد و با چوب بر آن مي جلوي خود يك بالشتي را مي
 . 330تلبيس ابليس  -5
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آواز، ني سرنا، طنبور، رباب آرمونيه : فرمايند  مي) رحمه اهللا(امام احمد ابن حنبل  - 4
تغبير بدعت نويني است كه : فرمايند  و دربارة تغبير مي. 1اند موسيقي حرام و ساير آالت

   2.در شروع سابقه نداشته است
كند و باز ايشان تكرار كردند كه، بدعت  به امام گفته شد كه، تغبير دل را نرم مي

   3.است
اي را غسل دهم ناگهان صداي  اگر از من خواستند كه مرده: شخصي از امام پرسيد 

اگر توانستي دهل را پاره كن در غير : هلي را شنيدم آن وقت چه كار كنم؟ فرمودند د
شمارند و ما  تصريحات مذاهب چهارگانه در اين باره بي. 4اين صورت از آنجا دور شو
  . كنيم نيز به همين تعداد اكتفا مي

  

  فصل پنجم
  اجماع 

امري از امور دين، عبارت از اتفاق علماي امت در هر عصر و زمان در : اجماع 
اجماع امت . گيرد اجماع مصدر سوم از مصادر فقه را بعد از قرآن و سنت در بر مي

و خداوند . حجت قاطع بوده و مخالفت با آن به هيچ وجه جواز نداردو مسلمه دليل 
  : فرمايند  متعال مي

  
  

_________________________________________________________________________ 
 . حكايت ابن عقيل 245تلبيس ابليس  -1
 . تلبيس ابليس مالحظه شود 187روايت خالل  -2
 . تلبيس ابليس مالحظه شود 187روايت خالل  -3
 . روايت خالل -4
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و هر كس با پيامبر مخالفت كند بعد از آن كه معلوم شد وي را هدايت و «
را به آن گردانيم او  پيروي كند به غير از راه و روش مسلمانان را، متوجه مي

  .»آوريم وي را به دوزخ و دوزخ جاي بدي است جهت و در مي
ها رفتن  دهد كه گذاشتن راه مسلمانان و به ديگر راه خداوند در اين آيه نشان مي

  العياذ باهللا . گرداند گمراهي و انسان را مستحق دوزخ مي
مخالفت  سلوكشان يگانه راه نجات شناخته شده و اگر از آنو پس اجماع مسلمانان 

 �از جانب ديگر پيامبر اكرم است و  صورت گيرد، مختلف مشمول همين آيه
   1.امت مسلمه هرگز به گمراهي، اجماع ننمايند: اند فرموده

وقتي تو اي برادر و خواهر مسلمانم درك نمودي و نتيجه گرفتي كه اجماع امت 
آيد  لي پيش ميسؤا ،مسلمه دليل و برهان و حجت است و مخالفت با آن مردود است

و اختالف آرا قرار  تحريم موسيقي يك مسأله اختالفي است و مورد مناقشه: كه بگوييم 
اي است كه بر حرام بودن آن اجماع شده است و مناقشه را  قضيهگيرد و يا  مي
  پذيرد؟  نمي

تحريم موسيقي يك موضوع متفق عليه علماي امت مسلمان است و از : پاسخ 
آيد تا  اي به شمار نمي بعين بر تحريم آن اتفاق و اجماع دارند و قضيهصحابه گرفته تا تا

  . مورد بحث و مباحثه و مناقشه قرار بگيرد
  

_________________________________________________________________________ 
 . 331زهة خاطر العاطرا، ن -1
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  داليل 
به طوري كه از جريان آگاه شديم در سه قرن اول زندگي صحابه و تابعين كه  - 1

اند بلكه  هها بوده است، موسيقي را يك مسأله اختالفي و قابل مناقشه ندانست بهترين قرن
اند؛ زيرا  اختالفي نظر نداشتهيك قضية  به عنواناند و به آن  بر تحريم آن اتفاق نظر داشته

گيري نكرده و از تشدد كار  در مسايل اختالفي و اجتهاد، علما به اين اندازه سخت
گويند كه مخالف راي تحريم، فاسق، فاجر، ملعون و شيطان است و امر  گيرند و نمي نمي
دادند كه  فرق سر مالكان آنها خرد كنند و فتوا نميبر ند كه آالت موسيقي را ده نمي

كه در موسيقي حالي  رترين مزد و اجرت همانا اجرت موسيقي است و غيره، د كثيف
  . اند اند و گفته همين طور كرده

  . از هيچ يك از آنان نقل نشده كه ساز و آواز را مجاز دانسته باشند - 2
نيز نتيجه گرفته شد كه ) رحمه اهللا(ا و افكار امامان مذاهب اربعه از تقديم آر - 3

اند و آن را عملكرد فاسقان  ايشان استفاده از موسيقي را به شدت محكوم و تحريم كرده
گردد، پنداشتند و ساز و آواز را سفاهت و  و عدالت ميو معصيتي كه مانع اداي شهادت 

اند و آن را  شكستن آالت موسيقي دستور دادهاند و به خرد كردن و  ديوثي تلقي كرده
و ) رحمه اهللا(اند و پيروان ابو حنيفه  اند كه مردم زنديق پيرو آن شده بدعت پنداشته
  . اند بردن از آواز را كفر دانستهيارانش لذت 

يافته خود داللت قاطع واضح بر وسيع ها و آنچه در كتب فقه، انعكاس  تمام اين گفته
رار دارد و بحث و مباحثه در اين باره قم علما اتماز دارد و مورد اتفاق تحريم ساز و آو

گيرند بلكه،  اندازه سخت نميدر مسايل اختالفي و اجتهاد علما به اين  .شود مطرح نمي
ايم و احتمال خطاي نظر ما نيز موجود است  راه صواب اين است كه ما گفته: فرمايند  مي

  . و واقعيت گرايي آنها داردو اين طرز فكر داللت بر انصاف 
  ! رادر و خواهر مسلمانمب
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بعد از اين مبني بر تحريم موسيقي به اجماع امت مسلمان و سلف صالحين، الزم 
موسيقي و ساز و آواز را و است نام علماي بزرگي از ائمه اسالم كه به صراحت 

رساله بياوريم كه اند در اين  اي كه با آواز همراه باشد به اجماع تحريم كرده موسيقي
  : عبارتند از 

   1.ابو عمر بين عبدالبر مالكي - 1
  2.ابو عمرو بن صالح شافعي - 2

  3.ابو طيب طبري شافعي - 3

  4.ابو عبداهللا بن بطه عكبري حنبلي - 4

  5.شيخ االسالم ابن تيميه حنبلي - 5

  6.ابوبكر محمد بن حسين اجري - 6

  7.ابو الفرج بن رجب حنبلي - 7

  8.ابو يحيي الساجي الشافعي - 8

  9.و زكرياي نووي شافعياب - 9

_________________________________________________________________________ 
 . 3، 7تفسير قرطبي  -1
 . 500و  449،2فتاواي ابن صالح  -2
 . 230تلبيس ابليس  -3
 . 127و سخن در مسأله شنيدن ساز و سرود  237تلبيس ابليس  -4
 . 576، 569، 11مجموع الفتاوي  -5
 . 25نزهة االسماع  -6
 . 64نزهة االسماع  -7
  .577، 11مجموع الفتاوي  -8
 . 305،2كف الرعاع  -9
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  1.ابو القاسم الرافعي الشافعي -10

  2.امه الحنبليدمؤفق الدين بن ق -11

  3.عماد الدين بن كثير الشافعي -12

  4.احمد بن حجر هيتمي -13

  5.سليم بن ايوب رازي شافعي -14

  6.شهاب الدين االذرعي الشافعي -15

  7.ابوبكر بن منذر نيشابوري -16

  8.برهان الدين عبدالحق حنفي -17

  9.د بن رشد القرطبيابو الولي -18

  10.جمال الدين برزي شافعي -19

  11.عبداهللا بن ابي عصرون شافعي -20
 

_________________________________________________________________________ 
 . 305،1كف الرعاع  -1
 . 27ذم الشابة و الرقص  -2
 . 472الكالم علي مسألة السماع  -3
 . 27ذم الشبابة و الرقص  -4
 . 307و  306،2كف الرعاع  -5
 . 77،21روح المعاني تأليف الوسي  -6
 . 248،1االقناع البن المنذر  -7
  .77،21روح المعاني تأليف الوسي  -8
 . 248،1االقناع البن المنذر  -9

 . 301،2كف الرعاع  -10
 . 301،2كف الرعاع  -11
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  1.محمد بن احمد قرطبي مالكي -21

  2.ابو جعفر بن جرير طبري -22

  3.شمس الدين بن القيم جوزيه -23

  4.ابو اسحاق شيرازي شافعي -24

  5.شمس الدين جوهري شافعي -25

   6.شرف الدين قدامه مقدسي حنبلي -26
رحمت الهي . رسد مان و پيشوايان دين يه بيست و شش نفر ميتعدادي از اين اما

و . آيند اينها همه از زمرة بزرگان امت مسلمه به حساب مي. شان باد شامل حال همه
آوازخواني و موسيقي به اجماع علماي اسالح حرام است و چنانكه عالمه : فرمايند  مي

كند،  و آواز اختالفي ذكر ميكسي كه در تحريم موسيقي : فرمايد  ابن حجر هيتمي مي
هاي نفساني شده است و گنگ و كور  خطا و اشتباه كرده است و يا اينكه تابع خواهش
   7.گشته و به بيراهه رفته است و گمراه شده است

ساده و بسيط نيست كه به اين : گويد  بن حجر قول اين اشخاص را رد كرده و مي
فت، بلكه اگر كسي از علما بخواهد دليلي ي جواز موسيقي و آواز دليلي ياآساني برا

_________________________________________________________________________ 
 . 442،2و فتح الباري  54،14تفسير قرطبي  -1
 . 60تنزيه الشريقه  -2
 . 121، 117، 106الكالم علي مسألة السماع  -3
 . 308، 2/304كف الرعاع  -4
 . 308 2/304كف الرعاع  -5
 . 466ع كالم علي مسألة السما -6
 . 307 306،2و كف الرعاع  466الكالم علي مسألة اسماع  -7
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بكشد و طول براي حليت و جواز پيدا كند بايد مشكالتي را متحمل شده و سرگرداني 
   1.باز هم توفيق نخواهد يافت. عمر را براي پيدا كردن و يافتن دليل اباحت سپري كند

كوشند كه  يافتد كه يك تعداد از مردم طرفدار موسيقي و آواز م اما گاهي اتفاق مي
كه ابن حزم موسيقي همراه آواز را : گويند  براي خود دليل جواز پيدا نمايند، بنابراين مي

  . جايز گفته است
آيا سخن ابن حزم ارزش مناقشه و رد دارد؟ زيرا ما : شود  در پاسخ ايشان گفته مي

داللت  در تحريم موسيقي و آواز آيات قرآني و احاديث صحيح پيامبر را ذكر كرديم كه
صريح بر تحريم موسيقي و آواز خواني دارد و همچنان در اين رساله آرا و افكار صحابه 

و بيست و شش عالم دين را ) اهللا مرحمه(و ائمه چهارگانه ) اهللا مرحمه(و تابعين  �
اند كه  گفتهاند و همه  كه هر كدام به نوبة خود موسيقي و آواز را به صراحت تحريم كرده

  . ي يك مسأله اجماع علماي اسالم استتحريم موسيق
و در . دربارة تحريم اين مسأله كليه امت مسلمه به يك صدا و آواز اجماع نمايند

 �پيشاپيش آنها علما و صحابه و تابعين قرار دارند كه از كتاب اهللا و سنت پيامبر اكرم 
موسيقي و : د گوي آيد مي اما ابن حزم در قرن پنجم مي. كنند حرمت آن را استخراج مي

توان اين همه اقوال را ناديده گرفت و به نظريه ابن  آيا مي. آواز جواز دارد و حالل است
حزم عمل كرد؟ اين طرز فكر و پذيرفتن راي و نظر ابن حزم عجيب و غريب به نظر 

  رسد؟  نمي

  
  
  
  

_________________________________________________________________________ 
 . 307، 306كف الرعاع  -1
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فرض كنيم كه سخن ابن حزم در اين باره مورد بحث و مباحثه قرار بگيرد، در 
موافقت ابن حزم از اعتبار ساقط است؛ زيرا او مخالفت و : فرمايند  كه علما مي صورتي

   1.باشد اش پيرو آئين جهمي مي نگرد و در عقيده در فروع به ظاهر مي
داشت،  ابن حزم در فلسفة اشيا غرق است و اگر اين رسالة مختصر گنجايش مي

  . كردم يدهندة مذهب وي را ذكر م تعدادي از مسايل مضحك و گريه
كند كه از  اگر كسي به كتاب المحلي رجوع كند در آن امور و مسايلي را مشاهده مي

كند؛ زيرا او كسي است كه بر دانش علما  اش عرق مي پيشاني! ف،لپروايي مؤ فرط بي
كند كه جز او ديگران چيزي  دهد و فكر مي تازد و ائمه را مورد انتقاد قرار مي مي
  . ورزد تا با اجماع مخالفت كند وي تالش مي. دانند نمي

خواهيم كه  كنيم و از او مي جوييم و بر او توكل مي اما، ما از خداوند متعال ياري مي
زيرا وي . هاي او در گذر بفرمايند و وي را مورد عفو و بخشش خود قرار دهند از لغزش

  . ساخته است علما را به خاطر رد بر افكارش تا به امروز به دشواري و سرگرداني روبرو

_________________________________________________________________________ 
ه، اصحاب جهم بن صفوان را ياند و جهم جهيم بن صفوان، مؤسس فرقه جهيمه كه از جمله جبريه خاص -1

ي باري گويند كه بدعت خود را در ترمذ بنيان نهاد و در مرو كشته شد اين شخص در نفي صفات ازل
تعالي با معتزله موافقت داشت و بدين عقيده چيزهايي افزوده از اعتقاداتش يكي اين است كه بنده هيچ 

ايشان صفت . آيد چرا كه تشبيه الزم مي. گاه نبايد صفتي كه خدا به آن موصوف است؛ موصوف باشد
ق چرا كه هيچ موجودي از اند كه او قادر و فاعل است و خال حق و علم را از خداوند سلب كرده و گفته

  . مخلوقات او به صفت قادر و فاعل و خالق موصوف نيست
اند و با معتزله در نفي كردن صفات موافقند ولي در مسأله جبر و قدر با ايشان  ايشان از جبريه خاص

 اين گروه مورد تكفير قدريه واقع. دانند مخالفند و معتقد به جبراند و ايمان را فقط معرفت خدا مي
 110و توضيح الملل ص  135ترجمه الفرق بين الفرق ص  79ملل و نحل شهرستاني ص . اند شده

 . فرهنگ علم كالماحمد ح اتمي
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الصارم . هاي ذيل مراجعه كنيد در اين مورد به اقوال علما دربارة ابن حزم به كتاب
  . المنكي تأليف ابن الهادي

  . فتاوي ابن الصالح و كف الرعاع تأليف ابن حجر هيتمي
  . كتاب ابن حزم و موقفه من االلهيات و سير اعالم النبالء تأليف ذهبي

  . ف ابن رشدو البيان و التحصيل تألي
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  خاتمه 
  ! برادر و خواهر مسلمانم

به خوبي درك كرديد كه حكم موسيقي و آواز بعد از اين شرح و بسط و تفضيل 
و بر مسلماني الزم است كه از آن دوري . خواني در اسالم ابهامي ندارد و حرام است

گاري بجويد و اماكن و محالت موسيقي و آواز را ترك كند و در اين رابطه سهل ان
  . نكند

  ! برادر و خواهر مسلمانم
اي بايد مطابق حكم خدا و رسولش عمل كرده و از آن  اگر با اين گناه آلوده شده

اي بايد شكر خداوندي را  اجتناب و توبه نمايي و اگر چنانچه با اين آالت آلوده نشده
نصيب  بجا آوري و بنده نيز از خداوند متعال خواستارم كه تو را ثبات و پايداري

  . بفرمايند
و خواهران مسلمان خود را آگاه  ناصح و داعي مخلص برادران كي تتو بايد به صف

زيرا داليل كافي در اين  كرده و حكم خدا و رسولش را در اين مورد براي آنها بيان كني؛
در دعوت و تبليغ زباني عاجز ماندي اين  اگررسالة كوچك در دسترس تو قرار دارد و 

اند  داني در معصيت و گناه موسيقي و آواز خواني آلوده شده ه آنهايي كه ميرساله را ب
تقديم كن و به آنها بگو كه اين كتاب را بخوانند و متوجه شوند كه هر مسلمان بايد در 

معتقد گردد كه حالل آن است  و مقابل اوامر الهي بدون چون و چرا تسليم و منقاد باشد
خداوند چنانكه . رام هم از جانب او تعيين شده استگردانيده و حكه خداوند حالل 

  : فرمايند  مي
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$YΖ Î7•Β   )36/  زاباح(  
و شايسته هيچ مرد و زن مومني نيست كه هرگاه اهللا و رسولش دستوري را «

از خودشان اختياري داشته باشند و هركس ] در برابر امر اهللا و رسول[دهند 
  »اهللا و رسولش را عصيان نمايد به تحقيق به آشكاري گمراه گرديده است

آيد كه احكام الهي  و به خود مي شود و آنها را آگاه بگردان كه دلها وقتي زنده مي
  .را بجا بياوند هاي پيامبر اكرم و سنت
  : فرمايند  خداوند متعال مي
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öΝ à6‹ÍŠ øtä† ( (#þθßϑ n=ôã$# uρ χ r& ©!$# ãΑθçt s† š⎥÷⎫ t/ Ï™ ö yϑø9 $# ⎯ Ïμ Î7ù=s% uρ ÿ…çμ ¯Ρ r& uρ Ïμ øŠ s9Î) 

šχρç|³ øtéB   )24/  انفال(  
اي مؤمنان قبول كنيد فرا خواندن خدا و رسول او را چون بخواند خدا شما را «

 شخصشود در ميان  براي آنكه زنده سازد شما را و بدانيد كه خداوند حائل مي
  .»شويد و دل او و بدانيد كه به سوي او بر انگيخته مي

شود  كند خداوند حائل و مانع واقع مي ابر امر خدا و پيامبرش تمرد ميكسي كه در بر
  . دارد ميان او و دلش و وي را از حق باز مي

از . تواند او را هدايت كند و كسي كه گمراه كند او را خداوند آن وقت هيچ كس نمي
ست دارند متعال خواستارم كه ما را به انجام اعمالي توفيق عنايت بفرمايند كه دوخداوند 

سخن را شنيده و از  كهشوند و ما را از شمار كساني قرار بدهند  و به آن راضي مي
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بهترين آن پيروي كند و ما را تا دم لقاء اهللا بر حق استوار و عمل ما را خاص براي خود 
بگرداند و به خير ما آن را حجت و دليل قرار بدهند، نه به ضرر و زيان ما، و براي ما 

لوه بدهند و توفيق عمل عنايت بفرمايند و باطل را، باطل معرفي كند و ما حق را حق ج
را از آن دور بگرداند و در يك دو راهي حيرت كه ميان حق و باطل را نتوانيم تشخيص 

  . بدهيم قرار ندهد
براي ما در دنيا و آخرت نيكي را ارزاني بفرما و ما را از عذاب دوزخ نجات  !خدايا

  . عنايت بفرما
اين رساله را و كسي كه در نشر و چاپ  ناشرنويسنده، خواننده و مترجم و ! اياخد
كند بيامرز و پدران و استادان و برادران و  كوشد و به محتويات آن عمل مي آن مي

خواهران و فرزندان ما را و هر كس از مؤمنان كه بر ما حقي دارند عفو كن، برحمتك يا 
  ارحم اراحمين 

  
  و بارك علي عبدك و نبيك اللهم صل و سلم 

  محمد و علي آله و صحبه و اتباعه الي يوم الدين
  
  

  :التماس دعا   
  ابو سهيل عبدالرحيم ساالرزهي  


