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٢  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  سم اهلل الرمحن الرحيمب
  مقدمه

عظمـتش را بهـار    راست كه كتاب با يستايش فراوان آن ذاتو ثنا
غمهـا   ةاندوه هـا و دور كننـد   ةو نور سينه ها و صيقل دهند دلها

يـامبرش محمـد   پايـان بـر حضـرت    پگردانيده است، و درود بى 
  .صلى اهللا عليه و سلم و اهل بيت و يارانش بادمصطفى 

m B  A        K  J  I  H  G  F  E    D  C :مــى فرمايــد اهللا 

P  O  N  M   LQ    Y     X  W    V  U  T  S  RZ  األحزاب  
ون اهللا و چــو هــيچ مــرد مــؤمن و زن مؤمنــه اى را نرســد كــه «

ن اختيـارى  بـراى آنـان در كارشـا    ي فرمان دهند،رسولش به كار
مراهـى  گباشد و هر كس نافرمانى اهللا و رسول او را كند قطعا در 

  .»آشكارى افتاده است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣  وسيقی از ديدگاه اسالمم

ند بـه ذاتـى كـه جـانم در     گسو " :درحديث شريف آمده است و
وى  ة تا آن كه خواستي آورددست اوست ، يكى از شما ايمان نم

  ."يزى باشد كه من آن را آورده ام چيرو پ
ون چـ ايمان دارد درست نيسـت كـه     س براى كسيكه به اهللاپ

ويد گرا چون و چ ،به كارى فرمان دهند صيامبرش پ اوتعالى يا
كار خويش اختيار داشته باشد، بلكه بر وى واجب است تـا   در و

بـراى او خواسـته و انتخـاب     خود را وقف امرى كند كـه اهللا  
كرده است بطورى كه رأى  وى تـابع رأ ى شـريعت، و انتخـاب    

بــراى   قــانونى را كــه اهللا. انتخــاب شــريعت باشــد يــروپوى 
مسـتحكمى عليـه انحرافـات     ةذاشته است ماننـد قلعـ  گانش گبند

خواهشات و هوسهاى است كه انسـان را بـه بـى راهـه بـرده از      
شريعت الهى انسان را از شـر شـهوات   . خداوند غافلش مى سازد

طر حمايت نموده غمها و اندوه هايش را به خوشى و اطمئنان خا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤  وسيقی از ديدگاه اسالمم

ولـى امـروز بعضـى هـا سـعادت و خوشـى و       . مبدل مـى سـازد  
از اين قبيل يكى هم  . خوشبختى را در غير اسالم جستجو ميكنند

دلبستگى عده از مردم به شنيدن موسيقى است تا جائى كه بـا آن  
موسـيقى  "فته گمعتاد شده اند و با داليل واهى و بى اساس مانند 

استناد  "ا برورش مى دهدغذاى روح است و يا موسيقى عاطفه ر
ان مـؤمن  گبند صو رسولش  در حااليكه خداوند. مى ورزند

را از آن منع نموده اند و داليل بى شمارى در ارتباط به تحريم و 
ضررهاى موسيقى وارد شده است كه براى انسان مؤمن يك دليل 

ه رسد به اينكه  داليل زيـاد اعـم از   چاز كتاب و سنت كافيست، 
و اقوال و فتـاواى علمـاى كـرام و     صو سنت بيامبرقرآن كريم 

امان اسالم دراين مـورد موجـود باشـد كـه  مـا آنـرا بطـور        گيشپ
و . مختصر براى برادران و خواهران مسـلمان تقـديم مـى نمـايم    

خداوند متعال را استدعا داريم كه بـا مطالعـه ايـن مختصـر نامـه      



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥  وسيقی از ديدگاه اسالمم

صـورت   رامى تحول مثبتى را در خود آورده سـيرت و گخواننده 
خود را مطابق و موافق احكام و فرامين و ارشادات الهى و نبـوى  
عيار سازد و آنعده برادران و خواهران مسلمان مـا كـه آغشـته و    

ذارنـد و در راه خوشـنودى اهللا   گعالقمند آن هسـتند آنـرا كنـار ب   
تبارك و تعالى بشتابند و مانند كسانى نباشند كـه وقتـى بـه آنهـا     

 بترس، ليكن تكبر و نخوت آنـان را از قبـول    فته مى شود از اهللاگ
  .ند و اندرز باز مى داردپ

  و من اهللا التوفيق                 
   "مطيع"قريب اهللا    

                 qarib@maktoob.com  
  هـ1429محرم 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  فصل اول
  داليل تحريم موسيقى و آالت آن از قرآن كريم

ــد اهللا  -1 ــى فرماي m c  b   a  `    g  f   e    d :م

m  l    k  j  i  hn    r  q   p  o  sl لقمان  
از مردمان كسانى هستند كه خريدار سخنان لهوند تا مـردم را از  «

يرنـد ايـن   گعلمى، و آنرا به مسخره  چمراه سازند بى هيگراه اهللا 
  .»است) اهانت آميز( اى آنان عذابى مهين روه برگ

اه ترين مردمان ايـن امـت بـه    گاصحاب كرام رضي اهللا عنهم كه آ
مراد اهللا تعالى در كتابش بودند و در ميان آنها وحى نازل مي شد 

رفتند گو نخستين كسانى از اين امت بودند كه مورد خطاب قرار 
مشـاهده   صو تفسير آن را بطور علمى و عملـى از رسـول اهللا   

كردند و در عين حال از عربهـاى فصـيح و نـاب بودنـد، تفسـير      
  :فوق را چنين ارايه كرده اندآيات 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٧  وسيقی از ديدگاه اسالمم

عبد اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما كه مشهور بـه ترجمـان قـرآن    
  :است مى فرمايد

  .در آيت، موسيقى است  "d e"عبارت « 
`  m     d  c  b   a     آيـت ة در بـار  از عبد اهللا بن مسـعود  

e l      ند به اهللاگسو ":سوال شد، در جواب فرمود  كه غير
معبودى بر حق نيسـت ، لهـو الحـديث  درآيـت موسـيقى      از او 
  ."و آنرا سه بار تكرار كرد .است
لهو الحـديث بـه     ابن عمر رضي اهللا عنهما و جابر نان ازچهم

  .معناى موسيقى روايت شده است
و اين تفسير از عكرمه، سعيد بن جبير، مجاهد، مكحول و عمـرو  

روايـت   هـم اهللا رحم بن شعيب و على بن بديمه و ساير مفسـران 
  .شده كه مراد از لهو الحديث موسيقى است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٨  وسيقی از ديدگاه اسالمم

آالت آن نـازل  ايـن آيـت در موسـيقى و   : فرمود :حسن بصرى
  .شده است
اين تفسير آيت داللـت بـه تحـريم موسـيقى     : فرمود: :واحدى

  .دارد
اهللا : در تفسير دو آيت فوق چنـين مـي نگـارد    :حافظ ابن كثير

  كه بـه قـرآن راهيـاب    حال مردمان خوشبخت و سعادتمند را
  :ميگرند چنين بيان مي كند شدند و از شنيدن آن لذت برده و پند

m   c  b  a     `  _  ^  ]    \  [  Z  Y  X
k  j  i   h  g  f  e  dl  l ٢٣:الزمر  

ده اسـت كتـابي اسـت متشـابه و     اهللا بهترين حديث را نازل كـر «
ت بدن شان كساني كه از پرورگار شان خشيت دارند، پوسمكرر، 

آن به لرزه  مي افتـد سـپس پوستهايشـان و دلهايشـان بـه يـاد        از
  .»نرم مي شود اهللا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩  وسيقی از ديدگاه اسالمم

سپس حال مردمان شقي و بدبخت را بيان ميكنـد كـه از شـنيدن    
قرآن و پند گرفتن از آن رو گردان اند و بـه موسـيقي و آالت آن   

  .رو آورده اند
  ونـد در تفسـير فرمـوده خدا   چنانكه عبـد اهللا بـن مسـعود    

كـه مـراد از لهـو الحـديث درآيـت ،       سـوگند بـه اهللا  ": فرمود
ميگردد كه دوستان و اولياي  به اين ترتيب واضح "موسيقي است

پوستهاي شان به لرزه در آمـده و   هنگام ترسيدن از اهللا اهللا
سـپس دلهـاي شـان هنگـام يـاد       .موي براندام شان راست ميشود

نه اينكه عقلهاي شان . شودنرم مي  آوردن رحمت و بهشت اهللا
پـس بـه ايـن نتيجـه     . از بين رفته و بيهوشي بر آنان دسـت دهـد  

خـود را بـه بيهوشـي انـداختن      ميرسيم كه  در هنگام ذكر اهللا 
  .خاصيت اهل بدعت و الهام شيطان است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠  وسيقی از ديدگاه اسالمم

در حاليكه شيطان را مخاطب قرار داده اسـت     همچنان اهللا -2
¤  ¥  ¦  §  ~  �  ¡     ¢  £   m :ميفرمايد

¬  «  ª  ©   ¨®    ³       ²  ±  °  ¯  ´l 
  اإلسراء

از آنان هر كه را توانستي با آواز خود تحريك كن و با سواران و «
پيادگانت بر آنـان بانـگ در ده، و بـا آنـان در امـوال و فرزنـدان       

  .»شريك شو  و شيطان جز فريب به آنها وعده نمي دهد
و ) آواز خـوان ( داي هنرمنـد  صداي  نـي، صـ  : مي نگارد قرطبي

زيرا . صداي موسيقي در برنامه و محافل لهو، صداي شيطان است
صداي شـيطان   صداي هر دعوت كننده به سوي نافرماني اهللا 

بر تحريم موسـيقي و آالت آن   و اين آيت دليل روشن. مي باشد
پس هر آنچه از آواز شيطان اسـت و يـا آنـرا مـي پسـندد      . است

  .واجب استاجتناب از آن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١١  وسيقی از ديدگاه اسالمم

~  _  `    m   c  b   a: مـي فرمايـد    همچنان اهللا -3

  f  e      d      gl الفرقان  
يعنـي   -و بندگان رحمان كساني اند كه گواهي دروغ نمي دهنـد «

 -در مجالس باطل حضور نمي يابند و آن را مشاهده نمـي كننـد  
يعني از شـركت   -وچون بر امر لغوي بگذرند كريمانه مي گذرند

و كلمه زور هر باطل و دروغ را در بر . »ر آن خود داري ميكنندد
  .مي گيرد
در اين آيت،  كلمة الزور : ر اين آيت ميفرمايددر تفسي :ابن كثير

  .موسيقي است
  .يعني به موسيقي گوش نميدهند: ميفرمايد :قرطبي
هنگاميكه از باطل گذشتند و آن را شـنيدند   و: ميفرمايد :طبري

گوارانه و بدون التفاتي ميگذرند و آنرا نمي شنوند، و يا ديدند بزر
  .مانند موسيقي وآالت آن



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  فصل دوم
  داليل تحريم موسيقي و آالت آن از سنت نبوي شريف

از امت من مردماني خواهند بـود   " :ميفرمايند صرسول اهللا -1
  .بخاري "كه زنا، ابريشم، شراب و آالت موسيقي را حالل ميشمارند

  :آالت آن داللت داردجهت برتحريم موسيقي و از دواين حديث 
بـه صـراحت    "حـالل ميشـمارند  " صفرموده آنحضرت -:الف

آالت آن را ماننـد اشـياي ديگـري كـه در     حرام بودن موسـيقي و 
  .حديث ذكر است بيان مي نمايد

ي بـا آنچـه كـه حـرام بـودنش      پيوسته بـودن آالت موسـيق   -:ب
بـر تحـريم آالت    داللت واضـح ) زنا، شراب، ابريشم(هويداست 

موسيقي  دارد و اگر حرام نمي بود يكجا و پيوسته بـا آنهـا ذكـر    
  .نميشد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٣  وسيقی از ديدگاه اسالمم

از حـق  دو آواز نفـرين شـده     ": مي فرمايند صرسول اكرم -2
صداي ني و صداي شيطاني  كه : دورند و من از آنها نهي مي كنم
، و صـدايي كـه در   )آواز خـوان ( به هنگام  شادي آواز مي خواند

صـورت زدن و   و بـر سـر و  مصيبت بلند مي شـود،   هنگام نزول
  سنن ترمذي. "گريبان چاك كردن است

در ايـن امـت فـرو     " : مـي فرماينـد   صهمچنان آن حضرت -3
، باريدن سنگ  و مسخ شدن رخ خواهـد داد، و آن  بردن به زمين

هنگاميكه باده هاي شراب را بنوشند و كنيزك هاي آواز خوان را 
  .السلسله الصحيحه ".را بنوازندبگيرند و آالت موسيقي 

بر امـتم قمـار، شـراب،     اهللا  ":مي فرمايند صآنحضرت  -4
. "است، و برايم نماز وتر را افزودور را حرام گردانيده بطنطبل و 

  صحيح الجامع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٤  وسيقی از ديدگاه اسالمم

آواز  ني نوازي را شنيد كـه   روايت است كه عبد اهللا بن عمر 
نهـاد و   را بـر گوشـهاي خـويش    دني مينواخت پس انگشتان خو

اي : فرمود مركب خود را از راه به كناري كشيد و به خادمش نافع
. آري: گفتم: آنرا مي شنوي؟ نافع مي گويدآيا هنوز هم آواز ! نافع

ديگر . نه: پس همچنان انگشتانش در كوشهايش بود تا آنكه گفتم
آن گاه دستانش را از گوشهايش برداشت و . آواز ني را نمي شنوم

را ديـدم كـه    صرسـول اهللا  : فرمودراه باز آورد ومركبش را به 
صداي  ني چوپاني را شنيدند پس چنان كردنـد كـه مـن اكنـون     

  .كردم
نـي صـدايي اسـت كـه از اعتـدال      صداي : گرامي برادر و خواهر

خارج نيست و شهوتها را نيز بر نمي انگيزد پـس چگونـه اسـت    
جنباند و  موسيقي و آالت آن در عصر ما كه نفسها را بر حرام مي

آنها را بر هوس و هوا بر مي انگيـزد، در آن غزليـات و اشـعاري    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٥  وسيقی از ديدگاه اسالمم

 ،وصـلت  ،شـراب ، بيهوده و شرك آميز مانند ذكر اوصـاف زنـان   
  .عشق و غيره موجود است كه بسوي عمل زشت تحريك مينمايد

  اجماع اهل علم بر تحريم موسيقي
ي از آالت آنرا جمعم موسيقي واجماع و اتفاق علما مبني بر تحري

علما نقل كرده اند، از آن جمله امام قرطبـي، ابـن صـالح و ابـن     
  .رحمهم اهللا رجب

علما متفق اند كه موسيقي به دليل قـرآن و سـنت ممنـوع    
نـام   آالتي كه بـا (مانند ني ، طنبور، طبل و غيره  است و آالت آن

حـرام بـوده    همه ) وسيقي از آن استفاده ميشودهاي جديد و در م
اعم از سـلف و خلـف كـه سـخنش معتبـر باشـد        از هيچ عالمي

پس چگونـه حـرام   . اختالفي وارد نشده كه آنرا مباح دانسته باشد
نباشد در حاليكه موسيقي شعار باده گساران و فاسقان و در عـين  

  .زمان تحريك دهندة شهوتها، فساد و بي حيايي است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٦  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  فصل سوم
  سخنان علماء و دانشمندان اسالم در بارة موسيقي

ــهاز * ــام ابوحنيف ــود  :ام موســيقي از : روايــت اســت كــه فرم
  .بزرگترين گناهاني است كه ترك فوري آن واجب است

به تحريم شـنيدن همـه آالت موسـيقي     :اصحاب امام ابوحنيفه
حتي نواختن كمان  ابرازنظرنموده  فرموده )دايره ( مانند ني، دف 

اين معصيتي است كه موجب فسق شده و شهادت فاعـل آن  : اند
  .مردود است

شنيدن موسيقي فسق، و لذت بردن از آن كفـر   ":چنانكه گفته اند
  ."است

در مورد خانـة كـه     :شاگرد امام ابوحنيفه :قاضي ابو يوسف
: از آن  آواز آالت موسيقي شنيده شود سوال شد وي چنين فرمود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٧  وسيقی از ديدگاه اسالمم

زيرا نهي از منكـر  ) براي منع آنان ( بر آنها بدون اجازه داخل شو
  .فرض است

يدن آن نهـي نمـوده اسـت و در    ناز موسيقي وش  :مام مالكا*
آيـا  : جواب سوالي در بارة  موسـيقي و نـواختن آالت آن فرمـود   

در نزد مـا فاسـقان   !  انسان عاقل ميگويد كه موسيقي جايز است؟
  .اين عمل را انجام ميدهند

در آغاز    ": در مورد موسيقي سوال شد فرمود :از امام شافعي*
عراق آن را به وجود آوردند تا مردم را از نماز وذكـر  زنديقان در 

بـه تحـريم    چنانكه اصحاب امام شـافعي . "سازندمشغول  اهللا
  .موسيقي ابراز نظر نموده اند

از پـدرم در مـورد   : فرمايـد مـي   :عبد اهللا پسـر امـام احمـد   * 
موسـيقي نفـاق را در قلـب پـرورش     : موسيقي سوال كردم فرمود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٨  وسيقی از ديدگاه اسالمم

 :زشت ميشمارم، سپس قول امام مالـك ميدهد و من آنرا عمل 
  .كه در نزد ما فاسقان آنرا انجام ميدهند فرمود را برايم
موســيقي آغــازش از شــيطان و : فرمــود :بن عبــد العزيــزعمــر

  .عاقبتش قهر و خشم رحمان است
اگر در وليمة  موسيقي باشد آن دعوت : فرمود :حسن بصري*

  .بايد پذيرفته نشود
موسيقي باطل است و هـر باطـل در   : فرمود :قاسم بن محمد*

  .دوزخ است
آالت موسيقي باشـد  در وليمة كه طبل و:  فرمود :امام اوزاعي*

  .داخل مشو
در مذاهب چهارگانه همه : مي نويسد :هشيخ اإلسالم ابن تيمي*

. آالت موسيقي حرام است و اختالفي در مورد آن  وجـود نـدارد  
گانة فاضله  نه در  موسيقي در اوايل قرنهاي سه: سپس مي افزايد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٩  وسيقی از ديدگاه اسالمم

نه در يمن و نه درخراسان ونه در مغرب و  و نه در شام وحجاز 
نه در عراق و نه در مصر وجود نداشت و هيچ فردي از مردمـان  

نـداده انـد،    زاهد و عابد به موسيقي و دف و كف زدن گوش فرا
 .برمنع آن شـوريدند  اين چيز در اواخر قرن دوم رخ داد كه  علما

آالت موسيقي شراب نفسهاسـت كـه   : گر مي افزايدو در جاي دي
و كسيكه . اثر آن بر نفسها بزرگتر از تأثير شراب  در اجسام است

به آن معتاد شده و از آن لذت مي برد، بـه شـنيدن قـرآن مشـتاق     
  .نمي باشد و به آن شادمان نميشود

موسـيقي تعويـذ زنـا،  شـرك     : چنـين مـي نگـارد    :ابن القيم*
موسيقي از شنيدن قرآن باز مي دارد و . هاستشراب عقلشيطان، و

به سوي باطل تشويق مي نمايد چـون نفـس بشـري بـه شـهوت      
  .گرايش دارد و به بدي فرمان مي دهد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٠  وسيقی از ديدگاه اسالمم

محبت قرآن و محبت موسـيقي در قلـب بنـده    : هچنان مي افزايد
 كه هر گـز از شـرك بـه اهللا    يكجا نميشود و سوگند به اهللا
  .ن آن عادت كرده استسالمت نماند كسي كه با شنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢١  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  بارة موسيقي نظريات دانشمندان غربي در
كوهين، ميللر و استراكوف  سه دانشمند بريتـانوي نتـايج ذيـل را    

  :بعد از تحقيقات و بررسي بدست آورده اند
شنيدن موسيقي امراض رواني را انكشاف بخشـيده و اضـطرابات   

، پريشاني، دل تنگي، تنفـر،   سردردي: را درآن ببار مي آورد مانند
عدم اطمينان، جـدال در مسـايل عـادي، ضـعف جنسـي،  بـروز       
تغيــرات در مــزاج و عاطفــه، بــي پروايــي و عــدم حاكميــت بــر 

  .احساسات
گوش فرا دادن به صداهاي بلنـد خالهـاي جلـد و جريـان           

خون نزديك به سطح جلد را آسيب پذيرساخته و سـبب بلنـدي   
 catecholamin-secretionبعضي افـرازات جلـدي   فشار خون و فزوني 

   .ميشود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٢  وسيقی از ديدگاه اسالمم

در اين اواخر ادارة  خيري كمك بـا كـران در لنـدن هشـدار داده     
و  mp3است كه آنعـده نوجوانـاني كـه موسـيقي را بوسـيله آلـة      

mp4 حـس   گيسـال  يسـ  زر سن كمتـر ا د دشنون يساعت ها م
دلـي  امة اين اعالميه را روزن. را از دست خواهند دادشان  يشنواي

در نتيجـة رأي  : چاپ لندن به نشر رسانده و مـي افزايـد   تلگراف
آن اعتراف كرده اند  " 370"گيري  در هر هزار شخص اضافه از 

كه در گوش هاي شان طنيني را احساس مي كنند كه ايـن خـود   
  .نشان دهندة وجود خلل در گوش است

 همچنان سازمان صحت در لندن حد و اندازة  سر و صـدايي كـه  
ديسـيپل  تعـين نمـوده    ) 105(باعث از بين بردن شنوايي ميشـود  

)  105( است، و اگر انساني اضـافه از پـانزده دقيقـه بـه تناسـب      
ديسيپل آواز شور و غوغا مانند موسيقي را بشنود حـس شـنوايي   

  .اش را از دست خواهد داد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٣  وسيقی از ديدگاه اسالمم

)  60( قابل ياد آوري اسـت كـه انـدازة  گفـت و شـنود عـادي       
هياهو مانند بازارهـا و ترافيـك   جاهاي ازدحام و پر يسيپل، و درد
  .ديسيپل، تعين شده است)  85(

mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ      Ë  Ê  É     :مــي فرمايــد خداونــد

   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ìl اإلسراء  
و چيزي را كه بدان علم نداري دنبال مكن، زيرا گوش و چشـم  «

  .»واهندشدو قلب، همه مورد پرسش واقع خ
در روز قيامت اعضاي انسان را در هنگـام پرسـش از    خداوند

آنها به نطق مي آورد و از آنچه كه صاحبانشان انجام داده اند خبر 
  .مي دهند

اعضــاي پــر ارزش بــدن را كــه ! پــس بــرادر و خــواهر مســلمان
برايت ارزاني نموده و بطور امانت نزدت گذاشته  در   خداوند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٤  وسيقی از ديدگاه اسالمم

بكار مبر ، زيرا حتما و بدون شك  مـورد بـاز    باطل و راه شيطان
  .پرس قرار خواهي گرفت

  آنچه از موسيقي مستثتي گرديده است
 دبايد دانست كه نزد فقها آواز خواني حـرام همانـا سـاز و سـرو    

است كه نفسها را بر حـرام بجــنباند و آنهـا را  بـر هـوا و       هاي
آور مثـل  برانگيزد مانند غزل هاي كه در آن سخنان شـرم   هـوس
بـه اتفـاق   زنان و ذكر شراب و ساير محرمات باشد كـه   توصيف

امـا  . ، و گـرفتن مـزد در قبـال آن جـايز نيسـت     است علما حرام
آنست كه آز آنچه ذكر شـد سـالم باشـد، بنـابراين      موسيقي مباح

اوقات شادي مانند عروسي و روز عيـد و نيـز    مقدار اندك آن در
دن اعمـال دشـوار جـايز اسـت،     بر انجام دا به خاطر ايجاد نشاط
براي ايجاد نشاط در هنگام حفر خندق  صطوريكه رسول اكرم 
اما بـدعت هـايي كـه امـروز     . تجويز كردند پيرامون مدينه  آن را



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  وسيقی از ديدگاه اسالمم

سرودن موسيقي را پديد آورده  حلقه سماع  بعضي ها بنام ذكر و
دف  پس كوبيدن.بيزار است اسالم از آن مبرا و  اند حرام است و

و عيدها براي زنان جايز است، اما مردان  در محافل نكاح) دايره(
   .و بعد از آن نه دف زده اند و نه كف ص در عهد رسول اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٦  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  حكم سرود و ترانه هاي اسالمي
علماي كرام در مورد ترانه هـاي اسـالمي شـروط و ضـوابطي را     

  :گذاشته اند كه عبارت اند از
  .نشودآالت موسيقي در آن استعمال *   
 .آواز زنان نباشدبه *   

 .مشروع در آن نباشد سخنان بيهوده  و نا*   

داراي لحني نباشد كه شنونده را به مسـتي و طـرب آورده و   *   
 .دچار فتنه گرداند

در سرودن و شنيدن آن افراط صورت نگيرد تـا مبـادا عـادت    *  
مسلمان نگردد طوريكه همه اوقات خود را در آن ضايع سـازد و  

  .ز خواندن و شنيدن قرآن وي را دور نمايدا
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٧  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  عالج  شنيدن موسيقي    
خواهراني كه معتاد به شنيدن موسـيقي هسـتند و بـه آن    برادران و

عالقه خاص دارند نكات ذيل را بخاطر تـرك آن خـاص بخـاطر    
  :رضاي  پروردگار در نظر بگيرند

و  بايد بدانند كه موسيقي از اعمال شيطان است و باعث خشم*  
  .ميشود غضب خداوند

قلب مسـلمان     به ذكر اهللا سبحان  بپردازند زيرا با ذكر اهللا*  

m   Û  Ú :مي فرمايد  ن ميگردد، چنانكه  اهللا ئآرام و مطم

ß      Þ  Ý   Üà    å  ä  ã     â  á   æl 
  الرعد

راه يافتگـان همـان كسـاني    (ن كساني كـه ايمـان آورده انـد   هما« 
ياد  آرام مي گيرد،آگاه باش كه با اهللا شان به ياددلهاي)هستندكه

  .»دلها آرامش مي يابداهللا 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٨  وسيقی از ديدگاه اسالمم

موتر و ديگر جاهاييكه به موسـيقي گـوش ميـداد    ، در خانه *  
كست قرآن كريم و يا ترجمـه آن را بشـنود تـا شـيطان از وي     

: چنين توصـيه مـي نماينـد     صپيامبر گرامي ما  .مأيوس شود
ايكـه سـورة بقـره در آن  خوانـده     بدون شك شيطان از خانه "

  ."ميشود متنفر ميگردد
كتابهــاي ســيرت نبــي و قصــه هــاي يــاران راد مــرد       *  

  .را به عمق مطالعه كند صپيامبراسالم
  .ميتوانند به بعضي ترانه هاي اسالمي گوش فرا دهند*  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٩  وسيقی از ديدگاه اسالمم

سخنان شركي و كفري كه با موسـيقي يكجـا شـود    
  !سخن به كجا مي كشد؟

فساد و  مندان مي سرايند مملو از فسق ويكه  هنراغلب آهنگ هاي
، وصـف  عشـق و عاشـقي   تشويق به آن مي باشد، مانند سخن از

  ......رخسار  و قد و قامت زن ، و زلف يار  و جام شراب  و غيره
ي كـه  يرفتـه  و آهنـگ هـا   خواننده هـا  ، بعضي ليكن فراتر از آن

  بطـور سخنان شركي و كفري در آن موجود اسـت مـي سـرايند،    

  :مثال چند بيت آنرا ذكر مي نمايم

  علي شير خدا را ياد كردم     سر كوه بلند فرياد كردم

  دل ناشاد مارا شادگردان             علي شير خدا يا شاه مردان
***  

  گشود كار دو عالم به يك اشارة توست

  به كار ما چه درنگ است يا علي مدد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٠  وسيقی از ديدگاه اسالمم

  خدابود يارت، قرآن نگهدارت ، سخي مددگارت
***  

  سرت كشته شوم بيزار نمي شوم*  قسم كردم به زيارت هاي شمالي 
***  

وبـرآورده  قـدرت   مدد خواستن از بنـدة  عـاجزي كـه  تـوان و     
ندارد جايز نيست،  پس چه رسد به مردة كه  از  ساختن چيزي را

يگانـه مـددگار بنـده      .آن قطع شده اسـت  اعمالش از رفته  و دنيا
ـ  است ، و همچنان ق اهللا شـرك   ه غيـر از اهللا سم خـوردن ب

يل اشعار در بسياري آهنگ هاي هنرمندان موجود از اين قب. است
  :به ابيات ذيل دقت كنيد كه چه گل افشاني مي كند. است 

  جنده باال ميشود  روز نوروز است ياران 
  !كور بينا مي شود  از كرامات سخي جان 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣١  وسيقی از ديدگاه اسالمم

ن آتش پرست تجليل روز نوروز  از عيد هاي مجوسيا :اول اينكه
  .است وتجليل آن براي مسلمانان جايز نيست

عمل خرافاتي است كه  باال نمودن جنده خود يك بدعت و :دوم
شريعت غـراي   هيچگونه مشروعيت در اسالم ندارد، و مخالف با

و بركت سال جاري را  خير ميباشد، حتي بعضي ها صمحمدي
، كـه ايـن   شدن جنده مرتبط مي دانند نظر به سختي و آساني بلند

  .عقيده انسان را در شرك اكبر داخل ميسازد
اسـت و هـيچ بنـده اختيـار و      شفا و مرض از طرف اهللا :سوم

توانايي در اين حصه ندارد، چه رسد به قبري كه خيـالي و دروغ   
در آنجا مـدفون هـم باشـد،     ،  فرضا،  اگر عليبافته شده است

اونـد قـادر   ساختن كور فقـط بدسـت خد   دادن مريض و بينا شفا
يـاهرمخلوقي،   يـا ولـي، و  تواناست، ومرده ها چه نبـي باشـد و  و

زيرا عمل آنان از دنيا قطع گرديـده  . اختيار و توانايي آن را ندارند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٢  وسيقی از ديدگاه اسالمم

بيرون  اختيار آنها توان و زنده هم مي بودند اينكار ازاست، و اگر 
  .است

  صاهللا  و رسول  خطر نا فرماني اهللا
_  `  m   ~  }    d  c  b   a :مي فرمايد اهللا

  h  g      f  e  il ٦٣: النور    
از طاعـت او   -پس كسانيكه از فرمان او تعالي تمـرد مـي كننـد    «

بايد برحذر باشند از آن كه  فتنـه اي بـه    –تعالي سرباز مي زنند 
  .»ايشان  رسد يا به عذابي دردناك گرفتار شوند

ا كفـر يـا نفـاق يـا     مراد از فتنه در اينجـ : مي فرمايد  :ابن كثير
  .بدعت است

m o      u   t  s  r  q  p:مي فرمايد همچنان اهللا
w  vx       ¡l لحشرا  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٣  وسيقی از ديدگاه اسالمم

آنچه را كه پيامبر براي شما ميدهد بگيريد و از آنچه شما را منع «
  .»ميكند منصرف شويد

ــدو  ^   _  `  m    h  g  f  e  d  c  b  a          :مــي فرماي

o  n  m  l  k  j  i  r   q  p  sl النساء  
پيـامبر   و هر كس پس از آنكه راه هدايت براي او آشكار شد،  با«

پيروي كند، او را بـه آنچـه    مخالفت كند و راهي غير مسلمانان را
مي گـذاريم  و بـه دوزخـش     كه روي خود را به آن سو كرده  وا

  »!چه بازگشتگاه بدي است -دوزخ    -مي كشانيم و 
ــد و در جــاي ديگــر مــي }  |  {    ~  �    m :فرماي

©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ª     ®  ¬    «
  ³    ²   ±  °  ¯  ´l النحل   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٤  وسيقی از ديدگاه اسالمم

براي آنچه كه زبان شما  -!و اي فرو افتادگان در ورطة حرام  -« 
نگوييد كه ايـن   –وبرآن هيچ حجتي نداريد  -به دروغ مي پردازد
بي گمان كسـاني  . ددروغ بندي تا بر اهللاحرام حالل است و آن 

  .»نمي شونددروغ مي بندند، رستگار  كه بر اهللا
اين آيت هشدار به كساني است كـه از روي جهـل و نـاداني بـه     

بـه عـالوة ايـن كـه      مردم فتوا ميدهند كه موسيقي حالل است، و
  .خود گمراه مي شوند، ديگران را نيز گمراه مي سازند

شه وران آن از رنـگ  پي با تأسف در عصر حاضر بازار موسيقي و
دالر در كنسـرت هـا و   ، ميليون ها اند رونق بسزايي برخوردار  و

تشويق آنها به مصرف ميرسد، از سوي ديگـر   دعوت هنرمندان و
"  كانال هاي فضايي به نوبت خود ساعت هـا را در برنامـه هـاي   

 ،خردان ديگر هم پول مي سازند و بي ضايع" آهنگ هاي انتخابي
اي خويش را در تماس هاي تيلفـوني بـه ايـن    هم وقت گرانبه و



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٥  وسيقی از ديدگاه اسالمم

اينان اگـر واقعـا صـاحب خـرد مـي      . كانال ها بر باد هوا ميدهند
بودند پولهاي شان را در راه ارضاي شهوات شان و در راه شيطان 
به مصرف نمي رساندند، بلكه از مردم رنجديدة هموطن خـويش  

لقمة نـان   احتياج امروز  آگاهي مي يافتند و به فقرا ومساكيني كه
چنين مردمان بايد بدانند كه اسراف و انفاق مال  .اند مي پرداختند

قسـميكه   .وي اسـت و پيـروي  در غير حق از شـيطان و اطاعـت   
ــوده اهللا m Ï    Î  Í    Ì  ËÐ    Ò  Ñ      :فرمـ

Ô  Ó l ٢٧/ اإلسراء   

همانا اسراف كاران برادران شـياطين انـد و شـيطان نسـبت بـه      « 
پس اسـراف كـاران نيـز نسـبت بـه       .»سپاس استپروردگارش نا

پروردگار بزرگ ناسپاسند، از آنجا كه قرين و همدم شـيطان مـي   
لـت زده شـده   جاي تأسف است كه مسلمانان امروزي غف. باشند

در عـوض   خود را بيهوده بهدر مي دهند واند و اوقات عزيز عمر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٦  وسيقی از ديدگاه اسالمم

ا آنكه آن را در كار هاي مفيد ديني ودنيوي صرف كنند ساعت هـ 
با مشاهده نمودن برنامه هاي بي فايـده و  نشسته در پاي تلفزيون 

خصوصـا كانـال هـاي كـه      .اوقات شان را صرف مي كننـد مضر 
اسالم را در البالي برنامه هاي شان، بطور مسـتقيم و غيرمسـتقيم   

  .مورد هجوم قرار ميدهند
يد در اين حديث شريف خوب دقت كن! برادر و خواهر مسلمان  

  ؟ دچه آماده كرده اي تان ما براي روز رستاخيزش و ببينيد
گامهاي بنده در روز قيامت تا لحظة " :مي فرمايند صپيامبر اكرم

ميخكوب است كه از عمرش پرسيده شود آن را در كدام راه فنـا  
از علمش كه در آن چه كرده و از مالش كـه از كـدام راه    نموده و

ه و از جسمش كه به كدام راه صرفش نمود آن را بدست آورده و
  نزد ترمذي" آنرا در كدام راه فرسوده كرده است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٧  وسيقی از ديدگاه اسالمم

اجلـي  نبايد از فرا رسيدن مـرگ و  نكتة مهم ديگر اينكه مسلمان 
كه  آيا ميداني. شده غافل گرددو فيصله كه قبال در موردش مقرر 

در روز قيامت  ميرد به همان حالتهر انسان در هر حالتي كه مي 
 حجـة در صشخصي با رسـول اكـرم  ؟ خواهد شد دوباره زنده 

 صالوداع بود كه ناگهان از شتر افتيد و وفات نمود، آن حضرت
سرش را نپوشانيد زيرا وي در روز قيامت تلبيه گويـان  : فرمودند

مردمان خوشبخت در حـاالت خـوب دنيـا را وداع     .بر مي خيزد
اما مردمان بـدبخت  . به همان حالت حشر خواهند شد ميگويند و

  .و فجيع از دنيا مي روند در حالت بد
دوست داري كه درحالت موسيقي شـنيدن   ! پس تو اي مسلمان 

دوسـت داري كـه در   آيـا  ؟ لت بدي ديگر حشر شـوي او يا درح
از قبرت بيرون آيي؟ طبعا  يده و رقصيدهموقف بزرگ محشر جنب

پـس مـرگ را فرامـوش    . هيچ عاقلي به چنين وضع راضي نيست



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٨  وسيقی از ديدگاه اسالمم

داني و كاري را پيش گير جلت را نميامكن زيرا وقت فرا رسيدن 
  .نگردي كه فردا خدا ناخواسته شرمسار ونگونسار در دوزخ

در اخير از برادراني كه در چاپ اين كتاب سهم گرفتـه انـد         
و خواهش ما از دوستاني كه آنرا مطالعه ، اظهار سپاس مي نماييم 

چـاپ و نشـرآن سـهم گرفتـه در اجـر       مي نمايند اينست كـه در 
  .ثواب شامل گردندو

    صلي اهللا علـي  وانا أن الحمد هللا رب العالمين ودع وآخر           
  .نبينا محمد و علي آله و صحبه وسلم

  هاي مفيدسايت                                                       
www.isam411.com                                                                          
www.isamtape.com  
www.ahlesonnat.net 
www.sunnionline.net 

muslims.comwww.afghan  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣٩  وسيقی از ديدگاه اسالمم
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