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 خالصة المقالة

التحقیق فیه  دنا إلیالغناء موضوع فقهی ال یکون البحث عنه مندرسة، بل لکثرة وقوع الحوادث الجدیدة و تنوعه فی عصرنا هذا، أرش
 أو حالل و ماذا کیفیة الغناء المحرم و لماذا وقع فی أقوال العلماء اختالفات فی هذا البحث. هل هو حرام

من نتائج هذه المقالة أن الغناء ال یعرف بتعریف اللغویین، بل هو ذو معنی عرفی و یستفاد هذا من أقوال کثیر من العلماء و  یعلم
 تراث الکربالئیة.الة و هو ما یدل علی أهمیة الفقهاء ال سیما من کثر زحماته فی الکربالء المقدس

. أما االول، ففیه یفحص عن أقوال اللغویین لکی یعلم هل بینهم إجماع أو اختالف. ثالثة: اللغة و السنة و الفقه فالبحث مجتمع من أدلة
محقق من الیتتبع الفقهاء  الستفاد من األحادیث ما هو دال علی معنی الغناء و ما هو معیاره. و فی اقو یو فی السنة یسعی أن 

 .الحسنی الحسینی الرشتی محمد الکاظمهو السید ن یقوی قوال حتی یظهر ما هو قول قوی و م السبزواری إلی الیوم

اظم کمحمد الجتهادیة أن الغناء موضوع یعرف بالعرف و صرح به جماعة من العلماء و منهم السید علی هذا ینتج من المراحل اإل
ا محور صاحبی إنصاف. لکن هن منعلی اولی األلباب  ،تشخیص العرف أما ی الذی ورث تراثا ثمینا فی الکربالء والحسنی الحسین

اخری یتزین النظر و هو اعتبار القصد و النیة فی استماع الغنا. فمن کان قصده ذکر اهلل األکبر و ترویج آیاته فممدوح و اال فال. و 
 غناء کله حرامأن العلی اإلجماع و کثیر من األحادیث  مه.الل لکونه مروج ذکر اهلل و تکبیر مقایمثل بأن الغناء فی العید األضحی ح

 هذا اإلستثناء حالل إذا کان فی شأن عرف أهل الصالح.لکن و 

الضطراریة. او هنا استثنائات أخری، کالمعاریس و الحداء اللذین استثنیا فی کلمات الفقهاء. و مستثنی اخر استعماله فی المعالجالت 
الغناء نوع من الموسیقی و لکن خرج من حنجرة األنسان بغیر آلة و الموسیقی یتأثر النفس بالواسطة فلذا ذو اثر سریع فی المعالجات. 

 فإن کان باب المعالجات الحالل منسدة، علی الطبیب أن یعالجه بالغناء إن یؤثر.

 مل و لکن فی الفتوی ال یوجبه األدلة.یبقی حرف و أنه الخیر کل الخیر فی اإلحتیاط فی الع

 ، السید محمد الکاظم الرشتیالغناء، الموسیقی، حداء، معاریس، معالجات نفسانیة، الغناء فی القرآن :کلمات مفتاحیة

 

  



 مقدمة -1

الحمد هلل رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه محمد المحمود و آله الطیبین الطاهرین 
المعصومین المکرمین الهادین الحاکمین الحکماء العلماء األمناء الشهداء و حسن اولئک رفیقا. اما بعد 

ر من کل زمن و لذا کثی، أن موضوع الغناء و الموسیقی من أهم موضوعات العالم فی المحققفیقول العبد 
ل و حکمه ظر و العمالفقهاء رضوان اهلل تعالی علیهم أجمعین بحثوا و صنفوا فی هذا العلم من حیث الن

لزمانیة. و لیس کل حکم ثابت فی حوادث ا فقیه قریب بالفقاهةلیس نظر کل  لکنسالمیة. فی الشریعة اإل
 ی الفقهاء العظام و هم کثر اهللهذا تورد علکما تعلم و تری کثرة الحوادث و الموضوعات فی عصرنا 

 مثالهم سعی فی رد الجواب و تبلیغ الحکم. و مع هذا لم یکن الغناء مستثنیا و ال ثابتا.أ

ناشئ ، همیثبت الجهل بحکالنظر فی موضوعات الغناء و کثرة شعوبها و تدرج انواعها،  فإن دقق
إن شاء  اشئا للجهل.و هو أکثر ن لتبیینه لم یوردقد ورد فی األخبار و أیضا فی علل معارض عن علل 

 تدریجاته فی تعاریفه. و اهلل تعالی سیبحث فی الکتاب و السنة عن تعریفات الغناء

تراث الکربالئیة و منه فی الغناء حیث صنف فی هذا البلی، حق عظیم فی الدائرة الفقهیة عند 
ر األبرار فی قرب سید الشهداء علیه آالف التحیة العلم و حکمه الشرعی احد علماء الکبار الساکن فی دا

الذی هو تعریف -و الثناء و معه نظرات بدیعة مخَرج عن الکتاب و السنة و سعی فی حل المشکل 
 بقی الکالم للمنتقدین و المتبحرین و المحققین.إن شاء اهلل سیورد نظره و سیو  -الغناء

 سابقة التحقیق -2

وجود  نذم فی الدنیا و سابقة تحریم الغناء اآلدمی عصر حیاة ، منذبقة النظر فی الموسیقین ساإ
" ْهَو اْلَحِدیثِ "َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْشَتِري لَ عزوجل اهلل القرآن الکریم حیث قال ظاهر فی فتحریمه أما . األنبیاء

 (03الزور" )حج، اجتنبوا قول " و حیث قال عزوجل  (2) : الغناءورد فی تفسیر لهو الحدیث (6)لقمان، 
اِدُق  ورد فی تفسیره: َس ِمَن اأْلَْوثاِن َو اْجتَِنُبوا َفاْجَتِنُبوا الرِّجْ  َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَ  علیه السالمُسِئَل الصَّ

وِر اْلِغَناُء َو النَّرْ  وِر َقاَل الرِّْجُس ِمَن اأْلَْوثَاِن الشِّْطَرْنُج َو َقْوُل الزُّ َن الشِّْطَرْنِج َفَأمَّا الشِّْطَرْنُج ُد َأَشدُّ مِ َقْوَل الزُّ
دی المال محمد المه هو أیضا فی السنة روایات کثیرة حتی المتواترة کما زعم  (0َخاَذَها ُكْفٌر" الخبر )َفِإنَّ اتِّ 

عنه فیه و  (5). «النَِّفاقِ  اْلِغَناُء ُعشُّ »َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه علیه السالم، َقاَل: فی الکافی ف(. 4االسترآبادی)
ْرعَ »َقاَل: علیه اسالم  و َعْن َأِبي  (6) .«اْسِتَماُع اْلِغَناِء َو اللَّْهِو ُیْنِبُت النَِّفاَق ِفي اْلَقْلِب، َكَما ُیْنِبُت اْلَماُء الزَّ

َو َتاَل هِذِه اآْلَیَة: «  النَّارَ َعَلْیهِ  -َو َجلَّ  َعزَّ  -اْلِغَناُء ِممَّا َوَعَد اللَّهُ »َجْعَفٍر علیه السالم، َقاَل: َسِمْعُتُه َیُقوُل: 



َك َلُهْم َعذاٌب َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْشَتِري َلْهَو اْلَحِدیِث ِلُیِضلَّ َعْن َسِبیِل اللَِّه ِبَغْیِر ِعْلٍم َو َیتَِّخَذها ُهُزوًا ُأولئِ »
 (7« )ُمِهینٌ 

اقی بالغیبة و ما بعدها صنفوا فی هذا کتصنیفهم فی زمان علی أی حال کثیر من الفقهاء من اول 
کما هو المشاهد اول ما صنف فی هذا العلم بخصوصه و شرح موارده  لکناألحکام الشرعیة و األحادیث. 

 لمؤمنمحمد الباقر بن محمد االشیخ العالم و الفقیه المدقق المحقق  سط نظره فی انواعه هوو اقسامه و ب
تعالی علیه. فینبغی أن یذکر فی هذا المقام مجمل نظراته فی الکفایة و فی رسالته السبزواری رضوان اهلل 

 المسمی ب"رسالة فی تحریم الغناء".

 :سبزواریالمحقق ال -1-2

 متصف ،رةمؤلفات الکثیفی عصر الصفوی و صاحب التصانیف و الو العالم الکبیر الجلیل  ناجد  
. نلمشیه التحقیقی فی األحادیث و السن و مرجع زمانه للعوام و سمی بالمحقق السبزواری بشیخ اإلسالم

لموجبة یة اأما نظراته فی الغناء دائر بین الموردین. األول کما هو المنقول و لم یثبت باألدلة الیقین
لغناء، حتی وصل ل انان، تحلیل الغناء فی القرآن و شرحه و اثباته فی رسالة منفردة فی اثبات تحلیلإلطمئ

نیف. لم یوجد فی عالم الواقع اثر من هذا التص لکناألمر إلی التصنیف لرد الکالم علیه بید علماء عصره و 
أما ادعاء بعض األعاظم علی أنه محا رسالته بعد و إن کان عبارته فی الکفایة دالة ضعیفة علی وجوده. 

 و العلماء علی رده فهو بلغ فی البالد و کثر نسخه ف الطالبإن کان صن   همردود بأنفثیرة کورود ردود 
حتی وصل إلیهم. فکیف تقدر أن محا رسالته و لم یصل إلینا شیء منها. اما الوجه الثانی من نظراته فهو 

 المکتوب فی الکفایة و رسالته المنفردة.

نه یقول "حتی ناته الشریفة بأن اوال تحریم الغناء ضروری ألاقتصر الکالم بما هو حاصل من بیو ی
ر أمر ضروری و منکره کافر. ثانیا تعریف الغناء، ام "المسح علی الرجلین" المسح علی الرجلین" و البتةک

جمعت نظره فی "مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب" و یقول بعض العلماء  لکنمختلف فیه و 
ه داء و التغنی فی المعارس مع شرایطثم استثنی عن الغناء المحرم، الح بصحته. ُیحَکم هو إجماعی و ال

و لم یستثنی المراثی و القرائة و الدعاء. اما نتیجة رسالته فی العبارة النهائیة: "الذی یلیق بأهل الطاعة و 
التقوی و الدیانة خصوصا أصحاب العلم و الفقهاء، التورع عن أمثال هذه الشبهات و االحتیاط فی أمر 

 (9.8) واء.الدین و عدم الرکون إلی االه

 کاشانیال المحدث -2-2 



فی الفقهاء و العلماء العظام الذی بحث فی الغناء و نظراته جدیدة جدا و فنونه قویة  من کاناما 
نظره فی  کرُ ذِ  و کاشانیهو المحدث ال -أعنی کتابه الفقهی المسمی بالمفاتیح الشرایع–و مفاتیحه محکمة 

 من عصره إلی اآلن. أوجب العلماء بالرد علیهالغناء 

الغناء المحرم فی األحادیث مخصوص بمجالس و حاالت و ملخص کالمه الشریف فی الغناء: 
ن فی هذا الیوم الغناء بدون هؤالء الصفات و إن لم اهلل فی ذلک الزمان فإن یک صفات بنی أمیة لعنهم

فهو هذا  -ی اللهو و کل حرامنظیر تغنی المرأة للرجال أو الوقوع ف–بواسطته فی المحرمات أیضا  یوقع
 (03) حالل و لم یورد فی األحادیث دلیل علی تحریمه.

ح أن نظره إن وضمع ردود کثیرة علیه، نظر المحقق أقرب بنظره و سیستدل علیها إن شاء اهلل و سی لکن
 کان کذا، ال یوجب تحلیل الغناء و ال البدعة و ال التمایل إلی الصوفیة خذلهم اهلل تعالی.

 عاملیالحر الشیخ ال -3-2

 ، الشیخهفی کتب هه زحماتُ العالم الکبیر و الشیخ الجلیل و المحدث الشریف الذی ال یحتاج إلی وصفه و نعتُ 
ئد صنف رسالة منفردة فی الغناء و أیضا فی الفوا ،الحر العاملی قدس اهلل روحه و حشرنا اهلل تعالی معه

حریم حرفا واحدا و هو ت ط الکالم فی رسالته و ما یکون إالالطوسیة شرح بعض موارد التردید. فهو بس
 (00. )دوده بنحو المشهورو تعریفه باللغات و األحادیث و تحدید ح باإلجماع الغناء و انضمامه

 سهم التراث الکربالئیة -3

لمحقق فی ا ل النورانیة، المنظور فی هذه المقالة. وجدبحث عن اقواتراث الکربالئیة و الإلی  رجوع
ل ، کأنه هو نور من اهلل یهدی به اهلل من یشاء و یضا بحقایق األمورلطیف او عالم اشریف االکربالء سید

اظم کالمسمی بالسید محمد ال ،الحکومة القاجاریة حبوحة سلطنة العثمانیة و مصادفبه من یشاء فی ب
ریف. فهو اهلل مقامه الش لیه و أعلیرضوان اهلل تعالی ع و هو عالم مشهور فی الشیعةالحسنی الحسینی 

جامع المنقول و  ( و کان02صاحب کتب و رسائل عدیدة کثیره کما ذکر بعضهم صاحب کتاب الذریعة )
 لوامع الحسینیة تحت قبته العرشیة.ناشئ عن نور ال الحکم و األخالق و الشریعة و کأنه المعقول و

یقة و ذکر موازین صحیحة لتعیین مصادیق إنما هو صنف فی الغناء رسالة وجیزة مع لطائف دق
قدمة تراث الشیعة فی الغناء و الموسیقی" فی مأن یعترف مؤلف الکتاب المسمی ب"الغناء. کفی به فضال 

؛ مع أن باقی کالم المؤلف (04ه ذکر فی الغناء نظرا خاصا )و أیضا فی مقدمة رسالته بأن( 00)الکتاب 



لشریف، البحث و ذکر خالصة قوله افی ورود القبل  .همن نظر فیواضح فی استخفافه کما ال یخفی علی 
 ینبغی أن یذکر مجمل فی عقایده و تراثه.ف

 مختصر فی منزلة السید -1-3

 ،التفصیل و ال یقبل التکمیل ی هذا المقام مجمل فی أحواله ألن هذا المجال ال یتحملیذکر ف
ة فی صاحب مدرسو  ی علوم مختلفة کما ذکرر متعددة فآثا مصنفالسید الشریف الفقیه الجلیل هذا 

محققة و إنما هو طالب و أحباء، ذو نظرات دقیقة و فتاوی الکربالء و یدرس فی مدرسته علماء و 
ألنه نشر أمر الدین فی خفقان عظیم تحت سیطرة العثمانیة. أ  اث الکربالئیة.اصل اصیل فی نشر التر 

ففیه  .جمع األسناد حول حملة نجیب باشا بالکربالء نهفإ "ال تری کتابا مسمی ب"گزارش یک کشتار
درسون الشیعة و یتمذهب  فی مسل مالمجتهد إلی هذا السید الجلیل. منه "ال خاطب أو أشار تاریخی   اسناد

الخ .  "کاظمالسید الحاجی الجناب ال منهممتشخص ال العلماءبین عنده اکثر من خمس مائة" إلخ و منه "
و  (05)(""آقا سید کاظملکن فی الهامش صححه ب") قاسمالسید الحاج ال…  منه "من جملة العلماء

ی غائلة و ال ینهدر دمهم فسالما صحیحا کثیر من الشیعة فی ذلک البالء یبقی فی بیته تحت حمایته 
لشریف و ا ن لم یوضح نظره الصریح لهذا السیدهجوم العثمانی بکربالء. صاحب کتاب تراث فقهی و إ

رافة علی استقامة حکمه و ش لم یقدر علی حذفه و هو دلیل متین رسالته و یدم جمع اختالف نظره  لکن
 (06)نظره.

أعنی العالم الجلیل و الفیلسوف الشهیر السید محمد ر العالم العالمه، لم تری نظو أیضا أ و 
اع الفرق اإلسالم ذکر انو  " الذی صنفه بالفارسیة ودر اسالم الحسین الطباطبائی فی کتابه المسمی ب"شیعه

ال  ینتالفات بین الشیخیة و سائر "أن اخ فی خاتمة الفصل و الشیعة بدقة النظر و ذکر فی عبارات مجملة
و ال  عة"من الشی او لم نحتسبهم انشعاب علماءالیکون بالضروریة بل مجموعهم نظریة و هو شائع بین 

ذی شرف و ماذا بعد الحق اال فهو کالم شریف من  (07)یختص به فصل منفرد لضوء المطلب عنده
اداتهم کی ال لفهم مر  قوال هؤالء العلماء و بذل جهدهأ . فینبغی لمثل المحقق أن یتوجه فیو الزلل لالضال

لکربالء ة فی اشهد بالسم بید أیادی تلک الحکوم أنه نواع البحوث و النظرات. و یقالا عن أیکون محروم
 .(09حائر الحسینی)المدفونا فی یکون  فهو نصیبه و أجره أن

 نظریته فی الغناء -2-3

 مأحدهما فی بیان کلیة فی أعمال العباد و خصوصا فی الغناء بأنه أما نظره حول محورین:
و ثانیهما فی بیان میزان به تعرف الغناء عن غیره.  و الجهتین، جهة من ربهم و جهة من نفسهمصاحب



شرع فی تحقیقه و اثبات نظره من الروایات مجمال و أقوال الفقهاء مفصال المحقق بعد ذکر خالصة قوله، 
 فضل عن اکثر الفتاوی.ه ما هو ممیز عن سائر األقوال و أو یذکر بعد

ة ابعکل عمل صادر عن العبد، للعبودیة ال للعصیان و للطاعة عن اهلل ال مت المحور األول:
کل  نیته قتل لکنو باإلجبار جالد قتال  ومة الجورالنفس و الهوی، فهو محمود. مثال إن کان فی حک

منافق و کافر فهو عند اهلل مأجور. أو إن یذهب المجوسی مع نجاسته فی بیت العالم و نیت العالم هدایته 
ناء فهو مأجور عند اهلل تعالی بنیته الطیبة. فإن کان الغ لعلم بنجاسته رافق معه و أضافه و أکرمهو مع ا

د الحداء کما ور  للطاعة ال للمعصیة فهو محمود عند اهلل و مأجور. اما موارده: فی األعیاد و المعاریس و
 ورد إن شاء اهلل. اما حده: فهو واضح بأنه ال یجوز ورود فی المحرمات و اللهو.فی األحادیث و سی

تمییز لحن أهل الفجور عن أهل الصالح معیار قویم لتشخیص الغناء المحرم،  المحور الثانی:
 (06) ه علی أولی األلباب من أهل اإلنصاف.تشخیصبلد. و عرف أهل الفهو علی 

مکن . یمصادیقه مختلفة لکن و البالد، اعلم أن هذا المعیار، عام و یشمل جمیع األدوار بیانه:
و هذا علی حسب عرفه، لذا لیس هنا معیار لتحریم کل  حرام فی بلد اخرحالل فی بلد و نوع من الصوت 

صوت  عکثیرا أن شخصا منفردا ال یطرب الستماصوت مرجع مطرب. أیضا هنا تذکرتان اولهما یحتمل 
فی یوم اخر لذلک الصوت. فال یکون معیار  نفرد یحزن لصوت یوما و یسر  مرجع مطرب، أو شخص م

العرف کله،  علیأیضا  تبیین حکمه ر، بل هو العرف فی أی بلد و ال یکونتشخیصه فرد أو جمع منحص
بل أهل االنصاف الذین ال یحکمون بالباطل هم أهل لتشخیص الغناء المحرم من أصوات الحالل فی 

 عرفهم.

ار، نظر عموم العرف، بل یتأکد أن المعیإستثنائیة و ال یقدح فی هذا المعیار تجربیات افراد ال ف
 هل اإلنصاف بأنه هل من صوت اهل الفجور و الفسق أو من اهل الصالح و الخیر.تشخیص أ

 التحقیق حول نظریته -4

 کنلدلة السنة و اقوال الفقهاء. ابطال هذا النظر و االستدالل من أصدد اثبات أو هذا المرحلة ب
الغناء  ،یوجد فی الفقهلماذا یقال الغناء المحرم؟ هل ورد مقدمة فی تفصیل الغناء بالحالل و الحرام. ی
ع استماو لعب و باقی المحرمات کالکذب و لهو ما هو وجوده ( 0: حالل؟ اوال، حرمة الغناء فی ثالثال

حالل فی بلد و حرام فی ما هو  (2 و أو معلل لهم و توصیف األجنبیة و تصدیة و مکاءصوت األجنبیة 
 األعیاد و المعاریس.غیر لحالل یعنی ما هو معمول فی غیر المجالس ا (0 و بحسب العرف بلد اخر

َو َلَك ن ُكلُّ َما َكاَن ِفیِه َحاَلٌل َو َحَراٌم َفهُ ثانیا، ما لم یکن حراما، فهو حالل لألصل و ألحادیث متواترة بأ



اِدِق ع َأنَُّه َقاَل: ُكلُّ َشيْ 08) َحاَلٌل َحتَّى َتْعِرَف اْلَحَراَم ِبَعْیِنِه َفَتَدَعه یِه َنْهٌي ٍء ُمْطَلٌق َحتَّى َیِرَد فِ ( و َعِن الصَّ
فما هو فی غیر هؤالء الثلثة حالل. هذا علی حسب قوله بل کاد أن یکون إجماعا و  (23.20) أو نص.

 سیورد أدلته.
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هنا  .تحت عنوان متخصصی الفن نی، اإلتیان بنظرات اللغویالنظریة هالمرحلة األولی إلثبات هذ
سعی أن لم یفت معنی فیها و البتة لم یورد معان مکررة التی نقل کان یجدول من اقوال أهل اللغة و 

 بعضهم عن بعض أخر، ففیها فائدة کثیرة للمحققین.
 ةیاللغو کتب یف الغناء یمعن عن عام فحص  -1الجدول 

 معنی الغناء إسم الکتاب

 کتاب العین
 (22) الِغَناُء، ممدود، في الصوت

َع صوته  (20[ )َطرََّب في ِغَناِئِه َتْطِریبًا، ]إذا َرجَّ

 جمهرة اللغة
 

 (24و الشَّْدُو: إنشاد البیت أو البیتین من الشعر یمد  به الرجل صوَته كالغناء؛ َشدا یشدو َشْدوًا. )
ع صوته؛  ْنم: فعل ممات منه اشتقاق الترن م؛ ترن م یترن م ترن مًا، إذا رجَّ م الطائُر ترن مًا، و كذلك ترن  الرَّ

 (25إذا مد  في صوته، و المغن ي إذا مد  في غنائه؛ )
و النَّْغَمة و النََّغم من الكالم أو الغناء: معروف؛ و سمعُت نغمًة حسنة؛ و تنغ م اإلنساُن بالغناء و 

 (26نحوه. )
 (27ِغناء الصوت ممدود؛ غن ى یغن ي ِغناء )

 (29ممدود. )الِغناء: الصوت، 

 تهذیب اللغة
، من ذهب بیتغنی إلى التطریب فهو من الغناء الصوت فی حدیث كأذنه لنبيٍّ یتغنى بالقرآن

 (28ممدود.)

 المحیط فی اللغة
َت. و الِعثاث: الِغناء. )  (03َعثَّ ِعثاثًا: َصوَّ

َع في الِقراءِة و الِغناء َتْرِجْیعًا: و هو َتَقاُرُب ُضُرْوبِ  ْوت. ) و َرجَّ  (00الَحَركاِت في الصَّ

 الصحاح

 (02الَغَرُد بالتحریك: التطریُب فى الصوت و الغناء )
من أشراط الساعة أن توَضع األخیاُر و ترفع األشراُر، و أن تُْقَرَأ الَمْثَناُة على رءوس »فى الحدیث: 

 (00هو الِغَناء ) ، یقال هى التى ُتَسمَّى بالفارسیة ُدوَبْیِتى، و«الناس فال ُتَغیَّرُ 
 َشَدْوُت َأْشُدو، إذا أنشدت بیتًا أو بیتین تمد  به صوتك كالغناء.

 (04و یقال للمغنِّى: الشَّاِدى. و قد َشَدا شعرًا أو غناًء، إذا غنَّى به أو ترن م به. )



تین فصاعدا ) التَّْرِجیُع: تردید الص وت بالل حن في القراءة و في الغناء، و تكریر مفردات الفاظ قرآن  (05قول مر 

المحکم و المحیط 
 األعظم

َع: ردَّد َصْوته فى قراءة، أو ِغناء، أو َزْمر، أو غیر ذلك مما ُیَتَرنَّم به  (06) َتَرجَّ
 (07) فی القرآن: الِغناُء، ألنه ُیْلِهى عْن ِذْكِر اللَّه جاء فى التفسیر أنَّ َلْهَو اْلَحِدیثِ 

 (09ما ُطرِّب به. )الِغناء من الصوت: 
فجعل الُبَكاء بمنزلة الِغناء، و إنما استجاز ذلك ألن البكاء كثیرا ما یصحبه الصوت كما یصحب 

 (08الصوُت الِغناء. )
 (43) و كلُّ َضْرٍب من الِغناِء َصْوت

َدُه: أْلَهاُه. و َسَمَد ُسُمودًا: غنَّى، قال ثعلب: و هى قلیلة. و قوله عزَّ  : َو َأنْ و َسمَّ  ُتْم ساِمُدونَ و جلَّ
 (40[. ُفسِّر باللَّْهِو، و ُفسِّر بالِغناِء. )60]النجم: 

وَر ]الفرقان:  وُر هاُهنا َمجاِلُس اللَّْهِو، و ال 72َقْوُله َتعاَلى: َو الَِّذیَن ال َیْشَهُدوَن الزُّ [ َقاَل َثْعَلٌب: الزُّ
وُر ُهنا: الشِّْرُك ِباللَِّه، و ِقیَل: أعیاُد َأْدِرى َكْیَف َهَذا، إال  َأْن ُیِریَد مَ  وِر، و ِقیَل: الزُّ جاِلَس الزُّ

وِر أنَّه الشِّْرُك، و هو َجاِمٌع أَلْعیاِد  اِج، قاَل: و الَِّذى َجاَء فى الزُّ النَّصاَرى، ِكالُهما َعِن الزَّجَّ
وُر ُهَنا َمجاِلُس ا  (42لِغناِء.)النََّصاَرى و َغیِرها، َقاَل: و ِقیَل: الزُّ

 (40كل  َمْن َرَفع صوته و وااله فصوُته عند العرب ِغناء ) کتاب الماء

النهایة فی غریب 
 الحدیث واألثر

لل هو و لم ترد الِغَناء المعروف بین أهل ا« و عندي جاریتان ُتَغنَِّیان ِبِغَناء ُبَعاث»في حدیث عائشة 
 (44الل عب. )

 «و أصواتها، و إی اكم و ُلُحوَن أهل العشق و لحوَن أهل الكتابیناقرأوا القرآن بُلُحون العرب »
اللُُّحون و اأَلْلحان: جمع َلْحن، و هو الت طریب، و ترجیع الص وت، و تحسین القراءة، و الش عر و 

 (45الغناء. )

 لسان العرب
 

ع صوَته و زیََّنه و َتْحسیُنه. و  في الصوت: َمدُّه. التَّْطریب َطرَّب فالٌن في ِغناِئه َتْطریبًا ِإذا َرجَّ
ع  (46) َطرََّب في قراءته: َمدَّ و رجَّ

ء. و روي عن ابن عباس َأنه قال: السُّمود الغناء بلغة السُّمود في الناس: الغفلة و السَّْهُو عن الشي
 (47ِحْمَیر. )

 (49الَقْلس و التَّْقِلیس: الضرب بالدُّفِّ و الِغناء )
 (49یش: التَّْقلیس هو رفع الصوت بالدعاء و الِقراءة و الغناء )َأحمد بن الحر 

قال ابن بري و غیره: للَّْحِن ستة َمعان: الخطُأ في اإِلعراب و اللغُة و الِغناُء و الِفْطنُة و التَّْعریُض 
یعرُف َلْحَن هذا ( یقال: فالن ال 2. ( اللَّْحُن هو الِغناء و َتْرجیُع الصوت و التَّْطریب0. و و الَمْعنى

َن في قراءته ِإذا َطرَّب بها )0الشعر َأي ال یعرف كیف ُیَغنیه.   (48(  قد َلحَّ

ْوِت: ما ُطرَِّب به القاموس المحیط  (53) الِغناُء، كِكساٍء، من الصَّ



 (50غناء بالكسر و المد : سرود و سماع. ) بحرالجواهر

 مجمع البحرین

ن األدب، أي یأخذ طرفا منه. و" َشَدْوُت" إذا أنشدت بیتا أو بیتین تمد "الشَّاِدي" الذي یشدو شیئا م
 (52كذا في الصحاح. ) -به صوتك كالغناء، و یقال للمغني:" الشَّاِدي"

 َتَغنَّْوا ِبِه، َفَمْن َلْم َیَتَغنَّ وَ َو ِفي اْلَخَبِر:" ِإنَّ اْلُقْرآَن َنَزَل ِباْلُحْزِن َفِإَذا َقَرْأُتُموُه َفاْبُكوا َفِإْن َلْم َتْبُكوا َفَتَباَكْوا 
 ِباْلُقْرآِن َفَلْیَس ِمنَّا".

قال الشیخ أبو علي في تفسیره عند ذكر هذا: تأول بعضهم" َتَغنَّْوا" بمعنى استغنوا به و أكثر 
ا مالعلماء على أنه تزیین الصوت. و" اْلِغَناُء" ككساء: الصوت المشتمل على الترجیع المطرب أو 

، سواء كان في شعر أو قرآن أو غیرهما، و استثني منه الحدو بالعرف ِغَناًء و إن لم یطرب یسمى
ْیَن َو [. َو ِفي اْلَحِدیِث:" َجَواٍر َیَتَغنَّ لإلبل. و قیل: و فعله للمرأة في األعراس مع عدم الباطل ]مباح

 (50َیْضِرْبَن ِباْلُعوِد". أي یستعملن الغناء و ضرب العود )
 (54ْغُو الكذب و اللهو و الغناء )اللَّ 

ور الغناء و سائر األقوال الملهیة ألن  ور: الكذب و الباطل و التهمة. و روي أنه یدخل في الزُّ الزُّ
 (55) صدق القول من أعظم الحرمات

ُعوَن اْلُقْرآَن َتْرِجیَع اْلِغَناِء وَ ِفي اْلَخَبِر" َسَیِجي  َو الرَّْهَباِنیَِّة اَل َیُجوُز النَّْوحِ  ُء َقْوٌم ِمْن َبْعِدي ُیَرجِّ
َتَراِقَیُهْم". َتْرِجیُع الصوت تردیده في الحلق كقراءة أصحاب األلحان آ آ آ آ، و هذا هو المنهي عنه، 

 و أما التَّْرِجیُع بمعنى تحسین الصوت في القراءة فمأمور به، و منه
ْع ِباْلُقْرآِن َصْوَتَك  ْوَت اْلَحسن )َقْوُلُه ع َرجِّ  (56َفِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ الصَّ

اإلفصاح فی فقه 
 اللغة

 .الِغناء: ما ُطر ب به من الصوت
ه بالسرور )  ( 57الطََّرب: ِخف ة تصیبك تسر ك أو تحزنك، و العام ة ُتخص 
 (59و هذا لیس بصحیح، ألن الزمخشری قال هو خفة لسرور أو هم  )

التحقیق فی کلمات 
 کریمالقرآن ال

 أم ا الصوت و التََّغنِّي: فهو مأخوذ من اللغة العبری ة، من ماد ة عناه.
 (58)عاناه( غن ى، ترن م. )عنوت( نغم، صوت. )

 (63[ من الصوت: آواز خوش. )]غني -الِغَناء فرهنگ ابجدی

القاموس الفقهی لغة 
 و اصطالحا

َع فالن: ردد صوته في قراءة، أو أذان، أو غناء، أو  (60زمر. أو غیر ذلك مما یترنم به. ) َرجَّ
 .َغنَّى فالن: طرب، و ترنم بالكالم الموزون، و غیره

الِغناء: التطریق، و الترنم بالكالم الموزون، و غیره. یكون مصحوبا بالموسیقى، و غیر 
 (62مصحوب.)ص

المکنز العربی 
 (60َتْرِنیم، َتْرِتیل، َنِشید، َصْدح، َطَرب. )[. )س(. ِإْنَشاد، َشْدو، َنَغم، ِغَناء: ]غني المعاصر



 

 فی کتب اللغة، ذکر معان مختلفة للغناء. فبعضهم یقول أنه یدل متکثرةالقوال االکما یری فی 
لی عو بعضهم  )!( ع و بعضهم یقول أنه أعم من الترجیعو بعضهم علی الصوت المرج علی الصوت، 

ل هو أن التطریب لیس بسرور فقط، ببعضهم یقول و  أعم من التطریب )!( بعضهم یقول أنه و التطریب
ی و بعضهم بمعنی الشعر حتی جعلوه ف، علی مرادفته مع الموسیقار و بعضهم ،أعم من السرور و الحزن

و  لی اللهوعو بعضهم  و ذهب بعضهم إلی أنه لیس بلغة عربیة بل أصله عبریة ،عرض الدعاء و القرآن
، بل هو مطابقه فی المصداق تطابقا منطقیا فهو جید جدا و بعضهم یقول أنه ما الیس لغوی  هذا المعنی 

 یسمی فی العرف الغناء و هو أجود.

التعریف ی عل فظ الغناء ال یغنی عن شیء فهو موقوفثبت بالجملة أن کالم اللغویین فی معنی ل
 الشرع و بر محقق إن کان فی العرفو ال یخفی علی کل متد إن شاء اهلل رع و العرف کما سیوضحاالش

 ، ال یوجد فی کالم اللغویین هذه الشتات.أو تفسیرا مبینا معنی واحدالمعنی الغناء 
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جملة من األخبار حرم الغناء بدون ذکر علله و ال معیاره و هو أکثر األخبار الواردة فی الموضوع. 
تعریفه  وابینتن هاء المحققیالغناء لم یورد فی کتب أهل اللغة العرب، کثیر من الفقبعد أن یثبت أن تعریف 

بالعرف و هو لعدم معیار فی األحادیث و السنة فی تشخیص الغناء المحرم عن غیره مع وجود استثنائات 
 فیه کالحداء و األعیاد کما ذکر. فتعریف الغناء بالعرف، ما یدل إطالق األخبار علیه.

ث دال األخبار أحادی علی حسب مسلک السید، ال یورد فی تصنیفاته قول بال حدیث و فی لکن
بعض الفقهاء. فمنه ما روی فی الکافی َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص اْقَرُءوا  علیه و أشاره

ُء ِمْن َبْعِدي َأْقَواٌم َیِجيَو ُلُحوَن َأْهِل اْلِفْسِق َو َأْهِل اْلَكَباِئِر َفِإنَُّه سَ  اْلُقْرآَن ِبَأْلَحاِن اْلَعَرِب َو َأْصَواِتَها َو ِإیَّاُكمْ 
ُعوَن اْلُقْرآَن َتْرِجیَع اْلِغَناِء َو النَّْوِح َو الرَّْهَباِنیَِّة اَل َیُجوُز َتَراِقَیُهْم ُقُلوُبُهْم َمْقُلوبَ  ُنُهْم ِجُبُه َشأْ ٌة َو ُقُلوُب َمْن ُیعْ ُیَرجِّ

 اما الخبر الثانی فی البحار َعْن ُحَذْیَفَة ْبنِ ( فهو دال علی النهی عن لحون أهل الفسق و الکبائر. 64)
َأْهِل ْهِل اْلِفْسِق َو اْلَیَماِن َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص اْقَرُءوا اْلُقْرآَن ِبُلُحوِن اْلَعَرِب َو َأْصَواِتِهْم َو ِإیَّاُكْم َو ُلُحوَن أَ 

ُعوَن ِباْلُقْرآِن َتْرِجیَع اْلِغَنا َو الرَّْهَباِنیَِّة َو النَّْوِح اَل یُ اْلِكَتاَبْیِن َو َسَیِجي َجاِوُز َحَناِجَرُهْم َمْفُتوَنٌة ُء َقْوٌم ِمْن َبْعِدي ُیَرجِّ
و قال فی لسان العرب فی  (65مثله. ) واه عن دعوات الراونديُقُلوُبُهْم َو ُقُلوُب الَِّذیَن ُیْعِجُبُهْم َشْأُنُهْم و ر 

التطریب  ،اللَّحنُ  ؛)و أهل الکتابین( اقرُؤوا القرآَن بُلُحوِن العرب و َأصواتها، و ِإیاكم و ُلُحوَن َأهل الِعْشق نقل
و ترجیع الصوت و تحسین القراءة و الشِّْعِر و الِغناِء، قال: و یشبه َأن یكون َأراد هذا الذي یفعله ُقرَّاء 



 من اً لزمان من اللُّحون التي یقرؤون بها النظائر في المحافل، فِإن الیهود و النصارى یقرؤون كتَُبهم نْحو ا
کما هو مشهود فی هذا الیوم أیضا أن عباداتهم مع الغناء و الموسیقی بأدوات الحرام فی  (66ذلك. )

 المعابد و الکنائس.

 معنی الغناء فی أقوال الفقهاء -3-4

اقوال الفقهاء العظام رضوان اهلل تعالی علیهم و نظرهم فی تعریف الغناء  المقالة یکتب فی هذه
اولهما  ا جدوالن،هن. جدول لسهولة الوصول و المقایسة بین األقوالالذین موافقون لهذا القول، اجماال فی 

ا مو ثانیه -فی حرمة الغناء عنی به اعتبار القصد و الوجه–مع المحور األول  لتبیین موافقة بعض الفقهاء
 -تشخیص الغناء المحرمعنی به معیار –لتبیین موافقتهم مع المحور الثانی 
 فی حرمة الغناء و الوجه آراء الفقهاء فی إعتبار القصد -2الجدول 

 عتبار القصد فی الغناءإ اسم الفقیه

 المقدس األردبیلی
 (67به)فی تحریم آالت اللهو: ما یحرم لتحریم ما یقصد 

 (69و یمكن الت حریم من جهة الكذب، و العمل باللهو فقط، ال الغناء)

المحدث 
 الکاشانی

بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمیة، من دخول الرجال علیهن و استماعهم 
ا اشتمل ملصوتهن و تكلمهن باألباطیل، و لعبهن بالمالهي من العیدان و القضیب و غیرها. و بالجملة 

 (68دون ما سوى ذلك.) على فعل محرم

 الفاضل الگروسی
تخلیطه بآالت الطرب و ألحان أهل الفسق و قصد الهو و اللعب فی القرآن و المراثی و ما 

 (73یشبههما.)

 العالمة الحلی
لیس مطلق الصوت الصادر عن هذه اآلالت محرما، بل المشتمل على الطرب الموجب للذة اإلنسان و 

 (70ه و اال ال فرق بینها و بین نعیق الغراب.)لهو 

 محمد دشتکی

أما قرائة القرآن و الحدیث و األشعار المشتملة علی الحکم و المواعظ و النصائح و تحمیده و تمجیده و 
و ه صدقا مرادا بها وجه اهلل تعالی و ثوابنعت رسوله و مناقب أهل بیته علیهم الصالة و السالم إذا کان 

لمین بالصوت الحسن إذا لم یکن من امرأة أجنبیة و ال من صبی تکون فیه شائبة الشهوة و نصح المس
 (72الفسوق فال أری فیه بأسا بل أراه مستحبة مندوبة.)

مال محمد علی 
 سبزواری

 (70فما یخطر ببالی أن غناء المذموم، مشتمل علی اللهو و الباطل و الکذب و ال یذکر الجنة و النار.)

 
 آراء الفقهاء فی أن العرف، معیار تشخیص الغناء المحرم -3 الجدول

 معیار تشخیص الغناء المحرم إسم الفقیه
 (9مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب أو العرف ) المحقق السبزواری
 (03عرف بنی أمیة و أهل الفسق فی ذلک الزمان.) المحدث الکاشانی



 (74ء و المنازع في العرف مكابر و المعتبر عرف العرب)ال یرد علیه شيالتفسیر بالعرف  الشیخ علی العاملی
 (00صدق الغناء بالعرف أو بالترجیع المطرب.) الشیخ الحر العاملی
 (75ما هو داخل فی المالهی فهو حرام.) العالمة المجلسی

الماجد  السید
 البحرانی

ا الظاهری ون من المتفق هة المقتصرون على تعل م  اءة األخبار الحض  على قر  الفروع لم ا وجدوا فيأم 
القرآن بالصوت الحسن و ذم  قراءته بالغناء و وجدوا أحادیث في ذم  الغناء، و زعموا أن  الغناء المنهي  

ع مطرب  عنه الغناء بالمعنى اللغوي، و هو یشتمل على ترجیع الصوت. فزعموا أن  كل  صوت مترج 
وت الحسن خالیا عن الترجیع. و تحی روا في أمره و لم یهتدوا إلیه سبیال؛ و حرام، فال بد  أن یكون الص

 (76هذا ظن  فاسد.)
 (77فالمراد من الغناء في األحادیث التي وردت في ذم ه إن ما هو الغناء العرف.)

المولی عبدالصمد 
 الهمدانی

یما مع االضطراب في األظهر الرجوع إلى العرف لتقد مه على اللغة عند التعارض على األظهر س
 (79اللغة.)

 (78األظهر فی الغناء الرجوع بالعرف.) المیرزا القمی
 (93الرجوع بالعرف معیار تشخیص الغناء.) مازندرانی

 المقدس األردبیلی

م إذ ال  و من الناس من یشتری لهو الحدیث، الغناء مشهور فكل  ما یسم ى في العرف بها فهو محر 
ترجیح الصوت المطرب و ما اعتبر المطرب بعض، و األصل أن  تحریمه معنى له شرعا قیل هو 

ثابت فكل  ما یقال إن ه غناء فهو حرام إال  ما استثنى مثل الحداء فان ثبت اعتبار الترجیع و الطرب في 
(. ، و االحتیاط في ترك الكل  م فقط، و ما نعرفه، و إال  فیحرم الكل   (90الغنا فهو المحر 

 (73تشخیصه علی العرف.) یالفاضل الگروس
تقی المال محمد ال

 مجلسیال
ع؛ یعنی، رد د فی صوتک. هذا الترجیع یعمل بالحزن و الحزن بال تردید لیس بالصوت.)  (92رج 

 مقدادالفاضل ال
 و المشتمل على الترجیع مع االطراب المراد بالغناء ما سمي في العرف غناء، و قیل هو مد الصوت

 (90األول أولى.)

 الشهید الثانی
و الغناء بالمد و هو مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب، أو ما سمي في العرف غناء و إن لم 

 (94یطرب سواء كان في شعر أم قرآن أم غیرهما.)

 الحدائق الناظرة

قیل: هو مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب، فال یحرم بدون الوصفین، اعنى  -بالمد ككساء
ع و االطراب، كذا عرفه جماعة من األصحاب، و الطرب:خفة تعتریه تسره أو تحزنه.و رده الترجی

و هبعضهم الى العرف، فما سمى فیه غناء یحرم و ان لم یطرب. و اختاره في المسالك و غیره، و 
 (95و ال خالف في تحریمه فیما اعلم. ) المختار

 محقق کرکی
قلوب إلیه، ما لم ینته إلى حیث یكون مطربا بسبب لیس مطلق مد الصوت محرما و إن مالت ال

 (96) الترجیع المقتضي لذلكاشتماله على 
 

 إشارة إلی اللهو و معناه -4-4



ینبغی إشارة إلی معنی اللهو و حرمته من حیث ورد فی األحادیث فی معنی قوله تعالی "لهو 
ی ال یوجد ف لکنفعلی هذا التفسیر و أیضا إجماع العلماء کل غناء لهوی حرام. و  (2.)الحدیث"، الغناء

ألن الغناء یتأثر النفس بالواسطة فهو إن لم یکن مذکرا هلل، ال محالة  العالم الواقع غناء حرام غیر لهوی!
علی التأثر النفسانیة  ةر التذک هو هذ( 02)یونس،  َفما ذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّالل مذکرا للشیطان نعوذ باهلل منه

  .فهو لهوٌ 

فکل غناء إال ما استثنی من الحداء و األعیاد و المعاریس مع شرایطه، فهو غیر لهوی و حالل 
و  النفس عن اهلل تبارک أشغلو کل غناء فی غیر اإلستثنائات، لهوی و حرام. ألن معنی اللهو کل ما 

 . فعلی هذا صح قول المحدث الکاشانی أیضا.أو المعاد أو أشغل الفکر عن التوجه بالمبدأ تعالی

ْلَك النِّْعَمِة ِبِمْزَماٍر، َمْن َأْنَعَم اللَّهُ َعَلْیِه ِبِنْعَمٍة، َفَجاَء ِعْنَد تِ »َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه علیه السالم، َقاَل: روی 
: ، َقالَ َعْن َعْبِد اأْلَْعلىو  .ِبُمِصیَبٍة، َفَجاَء ِعْنَد ِتْلَك اْلُمِصیَبِة ِبَناِئَحٍة، َفَقْد َكَفَرَها َفَقْد َكَفَرَها؛ َو َمْن ُأِصیبَ 

ه و آله َرخََّص یَسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه علیه السالم َعِن اْلِغَناِء، َو ُقْلُت: ِإنَُّهْم َیْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عل
َو ما َخَلْقَنا »َیُقوُل:  -َعزَّ َو َجلَّ  -َكَذُبوا، ِإنَّ اللَّهَ »َفَقاَل:  ُنَحیُِّكْم؟ َحیُّوَنا ي َأْن ُیَقاَل: ِجْئَناُكْم ِجْئَناُكْم، َحیُّوَنافِ 

نَّا ِإْن ُكنَّا فاِعِلیَن َبْل َنْقِذُف ْن َلدُ َبْیَنُهما الِعِبیَن َلْو َأَرْدنا َأْن َنتَِّخَذ َلْهوًا اَلتََّخْذناُه مِ  َو اأْلَْرَض َو ما ()السماوات
 (97)َوْیٌل ِلُفاَلٍن ِممَّا َیِصُف. :ثُمَّ َقالَ  ِباْلَحقِّ َعَلى اْلباِطِل َفَیْدَمُغُه َفِإذا ُهَو زاِهٌق َو َلُكُم اْلَوْیُل ِممَّا َتِصُفوَن.

 مختارنا و اإلنتاج -5

أن الغناء نوع من الصوت و الصوت ال یحتاج إلی التعریف  م من جمیع ما ورد فی هذه المقالةعل
ق اإلنتاج بعد ما ورد من اإلنسان مع أوصاف کما ذکر. فیلی حنجرةالغناء الصوت المخرج من  لکنو 

 ی مباحث السابقة تحت العناوین المختصرة:األدلة ف

 ورد األحادیث فی اإلستثنائات. لکنالغناء محرم قطعا و  -0-5

 لغناء المحرم، ترجیع و إطراب و لهویة و اشتماله أو التزامه المحارم.صفة ا -2-5

زامه أو اشتماله أو الت ، بل هو العرفالترجیع أو اإلطراب ال یکون میزان تشخیص الغناء المحرم -0-5
 الحاللبو أما العرف العدول، فهم عامل غالبا . أما العرف الفساق، فهم عامل بالمحرم المحارم و منها اللهو

و من نظر باإلنصاف، قدر بتشخیص الحالل. و ذکر المقصود من العرف، هو عمل عادی  شائع  غالبا
 بین الجمع فی أی بلد.أو غالب 



کما یعرف  خر لعرفه.یمکن حرمة الغناء الحالل فی بلد ایمکن حلیة الغناء المحرم فی بلد لعرفه و  -4-5
ا فی تعمالهندهم حالل و عندنا حرام قطعا. فهم یقدرون اسبعضها ع لکنالهندوستان بأنواع الغناء و 

ان حرام و معصیة، کما شاعت فی هذه األزمفی بالدنا ف إن استعملها فردٌ  لکنمأجور و المراثی و القرآن ف
صلوات اهلل علیه بالنغمات اللهویة و عرف أهل الفسق و الفجور فی بالدنا؛ حتی استعمل  سید الشهداءرثاء 

  اللهویة. بعضهم آالت

فکم من مغن  قد یستعمل نغمات الحالل فی غنائه و کم من قارئ قد یستعمل نغمات الحرام فی 
حسب  ی، بل هو عللحالل حراماالحرام حالال و ال اوجب االستعمال المغلوب کون ؛ فال یقرائته القرآن مثالً 

 و تشخیصه علی أولی األلباب من أهل اإلنصاف. هماعرف

 استثنائات الغناء -5-5

 و ان آثار الحرمة کالرقص و التصدیة و المکاء و ما یشبههمفی العرس للنساء بشرط فقد -0-5-5
 هاعملمؤمنات إن لم یکن حتیاط علی اال یخفی اإل .کل ما یکون محرما أشعار اللهویة و آالت المحرمة و

 آثار المحرمات، و إال فاإلجتناب واجب.

 یخفی الدعیة و المراثی و األعیاد و کل ما یذکر فیهم وجه اهلل و آیات اهلل. فی القرآن و األ -2-5-5
ن معه وجه وجیه من اهلل و ع و هو فی عرض الحیوانیة، فإن یکأن اللذة من الغناء من صفات الطبای

إلنسان اصفات الرحمانیة فهو یکون اإلنسانیة و حالل و إال فهو الحیوانیة و کل صفة حیوانیة فی العالم 
د عن اهلل تعالی. فالقصد و النیة کما علم من قول السید و بعض العلماء األجالء مؤثر فی حرام و مبعِ 

مع ألحان أهل الفجور، کما رد علیه فی األحادیث الشریفة بأنه ال یجوز القرائة مع  ال یقرأ لکنالحکم و 
المعاصی و عرف أهل الفسق و مع هذا ألحان أهل الفسق و الفجور. فالخیر کل الخیر فی اإلجتناب عن 

 کنلو ال یکون صوت حسن بال ترجیع و إن یورد فی الغناء فی هؤالء اإلستثنائات ثابت الصوت الحسن 
 هو مناف مع عرف الفساق الفجار کما أثبت.

 ی اإلضطرارفهو مثبت ف .التغنی ال یسیرونلم یکن هذا  لو فی الحداء و هو التغنی للسیر اإلبل و 0-5-5
 و لکن فی براری العرب کثیرا. قلیل البلویفی بالدنا کما یفهم و الیوم 

 سفی المعالجات و هنا محتاج إلی تفصیل. إن الغناء، نوع من الموسیقی و هو یتأثر النف 4-5-5
إلی ما فی کمون الموسیقی و هو أیضا علی حسب طبع المستمع. فبعض  بالواسطة فلذا یتهیجه أو یتجهه

لی إلی الجدال و بعضهم إ بعض اآلخر. بعضهم یسوق األفراد ، یسر بعض األفراد و یحزنأنواع الغناء



الح اإلخالق إص السرعة و بعضهم إلی البطیئة و بعضهم إلیالوفاق و بعضهم إلی الشهوة و بعضهم إلی 
 و هکذا.

حرام، فکیف یکون المعالجة به؟! فهنا یذکر روایة لطیفة فی حرمة الغناء من  أما الغناء کما تبین
ُه َأنَّ ُكلَّ مع تطویله ألهمیته: اْعَلْم َیْرَحُمَك اللَّ  أبی الحسن علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء

َناِئِع ِمْثَل اْلِكَتابِ  َناَعاِت َو اْلِحَساِب َو التَِّجاَرِة َو النُُّجوِم وَ  َما َیَتَعلَُّمهُ اْلِعَباُد ِمْن َأْصَناِف الصَّ  الطِّبِّ َو َساِئِر الصِّ
وَحاِنیِّیَن َو َأْبَواِب ُصُنوِف اآْلاَلِت  لَِّتي َیْحَتاُج ِإَلْیَها اَو اأْلَْبِنَیِة َو اْلَهْنَدَسِة َو التََّصاِویِر َما َلْیَس ِفیِه ِمثَاُل الرُّ

َلْیِه َو ِإْن َقْد ُع َو ِقَواُم اْلَمَعاِیِش َو َطَلُب اْلَكْسِب َفَحاَلٌل ُكلُُّه َتْعِلیُمُه َو اْلَعَمُل ِبِه َو َأْخُذ اأْلُْجَرِة عَ ِممَّا ِفیِه َمَنافِ 
ِب اْلَحَراِم ِفي ِمْثِل اِمْثَل اْسِتْعَماِل َما ُجِعَل ِلْلَحاَلِل ُثمَّ ُیْصَرُف ِإَلى َأْبوَ  َتْصِرُف ِبَها ِفي ُوُجوِه اْلَمَعاِصي َأْیضاً 

َناِء َو اأْلَْقَداِح َو َما َأْشَبَه َذِلَك وَ  َلَعلَُّه َما ِفیِه ِمَن  ُمَعاَوَنِة الظَّاِلِم َو َغْیِر َذِلَك ِمْن َأْسَباِب اْلَمَعاِصي ِمْثِل اإْلِ
الَِّتي َأَمَر اللَُّه ِبَها  اَلحِ َلى َغْیِر ُوُجوِه اْلَحقِّ َو الصَّ َحُرَم َعَلى َمْن َیْصِرُفُه إِ اْلَمَناِفِع َجاِئٌز َتْعِلیُمُه َو َعَمُلُه َو 

َمًة َأْو َمْنِهی ًا َعْنَها ِمْثُل  ْنَعِة اأْلََمِة َو ِبَناِء اْلِبیَعِة َو َو صَ  اْلِغَناءِ ُدوَن َغْیِرَها اللَُّهمَّ ِإالَّ َأْن َیُكوَن ِصَناَعًة ُمَحرَّ
وَحاِنيِّ َو ِمْثِل َصْنَعِة الاْلَكَناِئِس َو َبْیِت النَّ  َو اْلُعوِد  دَّفِ اِر َو َتَصاِویِر َذِوي اأْلَْرَواِح َعَلى ِمثَاِل اْلَحَیَواِن َأِو الرُّ

 ُلُه َو َتْعِلیُمهُ ِت َفَحَراٌم َعمَ ٍء ِمَن اْلُمَحلَّاَل الَِّتي اَل َتْصُلُح ِفي َشيْ َو َأْشَباِهِه َو َعَمِل اْلَخْمِر َو اْلُمْسِكِر َو اآْلاَلِت 
 (99).َو اَل َیُجوُز َذِلَك َو ِباللَِّه التَّْوِفیقُ 

لم یختلط بالحرام. فحلیة استعمال جملة من أنواع  لوإنما المعالجات فی الشریعة حالل  -0-4-5-5
الموسیقی التی ذکرت فی الوجوه الحالل، ال ریب فیه؛ بل هی مستحبة بل واجبة. کذکر القرآن و المراثی 

 و النفاق و یوجدون فی قلب اإلنسان و المواعظ، الذین یشفون الصدور و أذهب عن القلوب الغیظ و الغل
 الح.اإلیمان و األخوة و الص

 م علی حسب المیزان المذکور، فهو حالل فی اإلضطرار.الوجه الثانی من الغناء الذی حر  أما -2-4-5-5
کما یوضح اإلمام علیه السالم فی الحدیث أن الغناء حرام  البتة من دق النظر، ال یری فی الحرام، خیرا

 لکنو . یُمهُ ِمَن اْلُمَحلَّاَلِت َفَحَراٌم َعَمُلُه َو َتْعلِ ٍء الَِّتي اَل َتْصُلُح ِفي َشيْ مطلقا ألنه من أنواع الصناعات 
فهذه الصناعة تصلح لشیء فإذن حالل بقدر اإلضطرار و إن  الطبیب فی المعالجة بالغناء بعدما أضطر  

 یکن من نوع الحرام.

ى ِإَلى َناِطٍق َفَقْد اَل: َمْن َأْصغَ فی الکافی َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َیْقِطیٍن َعْن َأِبي َجْعَفٍر ع قَ  -5-5-5
ِن الشَّْیَطاِن َفَقْد عَ  َعَبَدُه َفِإْن َكاَن النَّاِطُق ُیَؤدِّي َعِن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َفَقْد َعَبَد اللََّه َو ِإْن َكاَن النَّاِطُق ُیَؤدِّي

اَل ِن ُموَسى الرَِّضا َعْن آبائه علیهم السالم قَ َعْن َعِليِّ بْ ( و مثله فی عیون أخبار الرضا 98َعَبَد الشَّْیَطاَن)



ِه َعزَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلی اهلل علیه و آله و سلمَ  َمْن َأْصَغى ِإَلى َناِطٍق َفَقْد َعَبَدُه َفِإْن َكاَن النَّاِطُق َعِن اللَّ 
یر کل الخیر اإلحتیاط فی فالخ(. 83)َفَقْد َعَبَد ِإْبِلیسَو َجلَّ َفَقْد َعَبَد اللََّه َو ِإْن َكاَن النَّاِطُق َعْن ِإْبِلیَس 

 و الحمد هلل. الفتوی العمل إلن األدلة ال یوجبه فی
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