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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بحث در تنبیه شانزدهم از مباحث ذیل بحث غنا بود که در آن به استدالل در باب حرمت استماع غنا پرداختیم. 

ها اي هم در این مورد وارد شده است که اگرچه غالب آنچهار استدالل مطرح کردیم و عنوان نمودیم که روایات خاصه

 الغناء سماع تحریم بابن روایت، روایت اول باب صد و یکم؛ ها خالی از لطف نیست. اولیبه آن ضعیف است؛ اما اشاره

 هست که تنها روایت معتبر این باب هم هست. المالهی و

 روایی در باب حرمت استماع غنا بررسی ادله

 بررسی دلیل اول
: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عَنْبَسَۀَ  عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُفرماید می 

 ۱».الزَّرْعَ الْمَاءُ یُنْبِتُ کَمَا النِّفَاقَ یُنْبِتُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ اسْتِمَاعُ«

 الف: بررسی اعتبار سندي روایت
هاي قبلی که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه؛ پدر این روایت از نظر سند راه براي تصحیح دارد. بخش 

 عنبسۀو  عنبسۀ بن بجادظاهراً مردد بین  عنبسۀ،، این عَنْبَسَۀَ عَنْ  مَحْبُوبٍ ابْنِ  عَنِ ابراهیم را توثیق کردیم و در  علی بن

که باشد، توثیق دارند. یکی از این دو، توثیق خاص دارد و یکی هم از رجال ها است و هر یک از اینبن مصعب 

، مردد قوياحتمالبه اینجادر  عنبسهضعیف و مجهول هم داریم؛ اما  عنبسهصفوان ابن ابی عمیر هست. البته یکی، دو 

، هم توثیق ن مصعبعنبسۀ بتوثیق خاص دارد و  عنبسۀ بن بجاداست که  عنبسۀ بن مصعبیا  عنبسۀ بن بجادبین 

خاص دارد و هم از رجال صفوان و ابن ابی عمیر است که اگر توثیق خاص هم نداشته باشد، از رجال ابن ابی عمیر و 

 اظهر، سند این روایت معتبر است. بنا بربنابراین  ؛صفوان هست

 ب: بررسی اعتبار داللی روایت
، بر مرجوحیت قطعی »الزَّرْعَ الْمَاءُ یُنْبِتُ کَمَا النِّفَاقَ یُنْبِتُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ اسْتِمَاعُ«فرماید، داللت این روایت که می

 به کارگاهی در مکروهات هم ینبت النفاق فی القلب است؛ اما داللت بر حرمتش خیلی واضح نیست؛ زیرا عبارت 
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در داللت بر حرمتش، نوعی تردید  جهتازاینرود و رود که وقتی کسی مبتالي به مکروهی شود، به سمت نفاق میمی

روایات این باب هم  است؛ گرچه که احتمال حرمت هم وجود دارد؛ اما اطمینانی به آن نیست. این یک دلیل است. بقیه

 کنیم.چون معتبر نیست، مروري اجمالی می

 بررسی دلیل دوم
 بررسی روایت دوم عبارت است از

 بِالْمَدِینَۀِ نَزَلْنَا: قَالَ الْخَرَّازِ أَیُّوبَ  أَبِی عَنْ  حَمَّادٍ عَنْ جَنَاحٍ بْنِ  سَعِیدِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ  سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٍ عَنْ وَ

 مَا عَلِمْنَا مَا اللَّهِ فَوَ کِرَاماً کُونُوا فَقَالَ الْقِیَانِ صَاحِبِ فُلَانٍ عَلَى فَقُلْنَا »؟َنزَلْتُمْ أَیْنَ« لَنَا فَقَالَ السالم علیه اللَّهِ عَبْدِ أَبَا فَأَتَیْنَا

 وَ  عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتُمُ مَا أَ« فَقَالَ  کِرَاماً کُونُوا بِقَوْلِکَ أَرَدْتَ مَا نَدْرِي لَا فَقُلْنَا إِلَیْهِ فَعُدْنَا عَلَیْهِ تَفَضَّلُوا یَقُولُ أَنَّهُ ظَنَنَّا وَ بِهِ أَرَادَ

نَزَلْنَا الْمَدِینَۀَ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَیْنَ « که گویدطور میاز اینخر ۲»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ یَقُولُ جَلَّ

مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا إِلَیْهِ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ فَقَالَ کُونُوا کِرَاماً فَوَ اللَّهِ 

 .»فَقُلْنَا إِنَّا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ

اي شدیم که صاحب قیان بود؛ یعنی گوید وارد خانهکه خدمت حضرت برسیم. بعد میما وارد مدینه شدیم براي این

اي مغنیه بود که مبتالي به غنا و امثالهم بود. بعد وقتی وارد حضرت شدیم، حضرت فرمودند که کجا هصاحب جاریه

فرمودند، ها بود. حضرت اهل قیان و مغنیات و این آنجابیتوته کردید؟ گفتم وارد فالنی شدیم که مشهور بود که در 

چه بود.  کِرَاماً کُونُواو نفهمیدیم که منظور حضرت از . همین جمله را فرمودند و ما از حضرت جدا شدیم کِرَاماً کُونُوا

 شود این را معنا کرد.چون دو جور می

 اید سخت نگیرید و با بزرگواري از آن عبور کنید.رفته آنجامعناي اول آن است که حاال که  -1

 ارت را نیاورده.ز کنید. این عبگوید، از این گناه و معصیت پرهیاما معناي دوم آن عبارت از این است که می -2

این احتمال را یَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ کوتاه نفهمیدیم و گمان بردیم که  از این جمله من، ما منظور حضرت را ولی به تعبیر

فرماید که مانعی ندارد، بر او وارد شوید و با بزرگواري با او تعامل کنید و خیلی سخت نگیرید. دادیم که حضرت می

 لَا« مشرف شدیم و گفتیم، محضر حضرت برگشتیم و فَعُدْنَا إِلَیْهِخواهند بفرمایند. بعد طور میفکر کردیم که حضرت این

، حضرت »کِرَاماً کُونُوا ... سَمِعْتُمُ مَا أَ« :، حضرت باز هم جواب کوتاهی فرمودند»کِرَاماً کُونُوا قَوْلِکَبِ أَرَدْتَ مَا نَدْرِي

 مَرُّوا إِذا وَ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتُمُ مَا أَ«شریفه است که  شریفه و ناظر به آیه من گفتم متخذ از آیه آنچهفرمودند که 
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کنند که آن آیه هم خودش وضوح کامل ندارد و البته کنند با بزرگواري عبور می، وقتی عبور می»کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ

 کنند.دقت کنیم، معنایش این است که خودشان را وارد مجلس معصیت نمی چنانچهظهورش را 

 الف: بررسی اعتبار سندي روایت
ها دارد که یکی دو تا هستند و زیاد و سعید بن جناح و این این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا سهل بن 

 شود به آن اعتماد کرد.نمی

 ب: بررسی اعتبار داللی روایت
اي شدم که صاحب گوید، وارد خانهتواند با استماع ارتباط داشته باشد زیرا میاین روایت هم می هماز نظر داللت  

اي شدند که مبتالي به معصیت بودند و د ناظر به این مفهوم باشد که وارد خانهتوانقیان بود؛ یعنی استماع کردند و هم می

 به نحويها را هم بگیرد. این هم روایت است دیگري است که مجلس معصیت بوده است. البته ممکن است که هر دو این

 یک احتمال ارتباط دارد؛ اما ضعیف است. بنا بربا استماع 

 دلیل سومبررسی  
مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ «نقل شده که  علیهاهللاسالمروایت سوم عبارتش این است که عنهم عن سهل عن یاسر از امام کاظم 

بِمِثْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ  تاً لَمْ یَسْمَعْالْغِنَاءِ فَإِنَّ فِی الْجَنَّۀِ شَجَرَةً یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّیَاحَ أَنْ تُحَرِّکَهَا فَیَسْمَعُ لَهَا صَوْ

گوید، کسی که به آن ترتیبی که در روایات آمده است از استماع غنا پرهیز کند، صداي خوشی در بهشت . می۳»یَسْمَعْهُ

 برد.شنود که مثل آن در عالم شنیده نشده است و کسی که پرهیز نکند، از آن صدا در بهشت بهره نمیمی

 بررسی اعتبار سندي روایت الف:

 ب: بررسی اعتبار داللی روایت
الزام  کند؛ براي اینکه کسی پرهیز از این امر کند، استفادهکه بیان یک حال خوش در بهشت میاما از نظر داللت، این

فالن کار  اي از بهشت است که متوقف بر پرهیز ازاي در بهشت است و یک نعمت ویژهشود. یک درجهاز این مطلب نمی

است و این ممکن است با کراهت هم سازگار باشد. خیلی از مکروهات هم هست که اگر کسی ترکش کند، به درجاتی و 

 شود.شود. پس این روایت، سنداً ضعیف است و داللتش هم بیش از کراهت استفاده نمیاي در بهشت نائل مینعم خاصه
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 روایت چهارم):( چهارمدلیل 
 حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَروایت چهارم عبارت است از 

 فَدَخَلْتُ  بِفُلَانٍ مَرَرْتُ کُنْتُ إِنِّی دَاكَفِ  جُعِلْتُ فَقُلْتُ الْمَوْضِعَ عَرَفَ قَدْ أَنَّهُ فَظَنَنْتُ کُنْتَ أَنَّى ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو لِی قَالَ: قَالَ

 .٤»مَالِک وَ أَهْلِکَ عَلَى اللَّهَ أَمِنْتَ أَهْلِهِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَنْظُرُ لَا مَجْلِسٌ ذَاكَ« فَقَالَ جَوَارِیهِ  إِلَى نَظَرْتُ وَ دَارِهِ إِلَى

دانند من کجا گوید خدمت حضرت رسیدم و ایشان فرمودند کجا بودي. حضرت طوري سؤال کردند که گویا میمی

کردم و رفیقی پیدا کردم و اي عبور می، عرض کردم من از منطقهفَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَبودم؛ یعنی در مجلس غنائی بودم. 

ذَاكَ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ حضرت فرمود  و نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِیهِاو افتاد  هايجاریهاش شدم و نگاهم به وارد خانه

لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ هاي او نگاه کردي منزلی است که او رفتی و به جاریه این مجلسی است که تو در خانه جَلَّ إِلَى أَهْلِهِ

 آیا در امان خدا بودي از این کاري که کردي؟ هَ عَلَى أَهْلِکَ وَ مَالِکجَلَّ إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّ

 ضعیف است):( تیرواالف: بررسی اعتبار سندي 
بن حمید هم اگر باشد شاید توثیق  سنان در آن است. عاصم محمد بناین روایت هم از نظر سند ضعیف است؛ زیرا  

 به لحاظاي است و ن حمید دارد که توثیق ندارد؛ ولی آن هم دو نسخهدیگري جهم ب عام یا خاصی دارد؛ ولی در نسخه

 کند.سند از دو جهت اشکال پیدا می

 ب: بررسی اعتبار داللی روایت 
شده است که  ايخانهاین روایت این است که مشکل این شخص آن است که وارد  از نظر داللت هم ظاهر اولیه

مسئله است منتهی، چون غالباً جواریه و  کرده است و روایت بیشتر ناظر به ایناند و نگاه به نامحرم میمکشفه بوده

اند؛ ولی غنا هم بوده است و حمل بر استماع غنا هم کرده حتماًاند که اند، آقایان گفتهها مبتال به غنا هم بودهاین

که از این استدالل کنیم و بگوییم که و این الجاریات المکشَّفات استالجواریه است؛ الیدر متن روایت، نظر الی هرحالبه

چون غالباً آن هست، پس مقصود استماع هم هست، این خیلی وجهی ندارد. البته این روایت اگر ربطی داشت، داللت بر 

که  اللَّهَ عَلَى أَهْلِکَ وَ مَالِکأَمِنْتَ گوید بعد هم می مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَهْلِهِفرماید حرمت داشت؛ زیرا می

 آید که ناظر به نگاه است و نه به استماع.می به نظربیان، بیان تحریمی است؛ اما بیشتر 
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 روایت پنجم):( پنجمدلیل  
عن الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ َأحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ روایت و دلیل پنجم عبارت است از 

قُ یُؤَدِّي عَنِ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِ«الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ 

  .٥»اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّي عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ 

گوید کسی که به آید، مضمون این روایت در روایات دیگر هم وجود دارد. این روایت میکه یادم می آنجاالبته تا 

خدا شده است و اگر گوینده شیطان باشد،  او شده است. حال اگر گوینده به حق باشد، بنده اي گوش بدهد، بندهگوینده

 کند و چون ناطق بالغنا، بنده، نوعی بندگی میدرواقعدهد شیطان شده است. کسی که به کسی گوش می در حقیقت بنده

 شود که انسان عبد شیطان شود.میشیطان است و مبتالي به گناه است، استماع او ه موجب 

 الف: بررسی اعتبار سندي روایت
 ابراهیم ارمنی توثیق ندارد؛ نه توثیق خاص و نه عام. محمد بن احمد بناین روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا  

 بررسی اعتبار داللی روایتب: 
که هر کس، پاي سخن کسی بنشیند و کنم که روایات دیگر هم به این مضمون هست و آن ایناز نظر داللت، فکر می 

که بازار کسی را گرم کند چیزي از او را بگیرد و استماع به سخن او دهد، گویا مشارك در آن ثواب یا گناه اوست. این

شود. البته الشیطان میالشیطان، پس او هم یعبدو او چون یعبُدقَدْ عَبَدَ فَکه استماع و اصغی کند، ، همینکندمیکه اضالل 

کند. این این مضمون شاید در روایات دیگر هم باشد. این حکمتش اعانه است؛ ولی خودش عنوان مستقلی پیدا می

که أصغی الی ناطقٍ، ؛ اما اینعَبَدَ الشیطانگوید روایت، سندش ضعیف است و داللتش بر حرمت هم بعید نیست که می

که أصغی الی ناطق است و ناطق که غنا و کیفیات صوتیه را هم بگیرد، ممکن است مقداري اشکال داشته باشد. براي این

گوید که محتوا و مضمون باطلی دارد. ظاهر روایت بیشتر ناظر به محتوا است و بعید گوییم؛ یعنی نطق و کلماتی میمی

 که مربوط به کیفیت صوت است. است که شامل چیزهایی شود

، فقط ناظر به مضمون است و ممکن هم است بگوییم که اینجااین یک جهت است که ممکن است بگوییم، ناطق در 

آید که ناطق، ناظر به محتوا باشد. جهت گیرد؛ ولی شمولش محل تردید است و بیشتر به ذهن میکیفیت صوت را هم می

که دیگر هم این است که شاید مراد از اصغی، شنیدن نباشد و کنایه از این باشد که دنبال او حرکت و عمل کند؛ نه این
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اصغی الی ناطق و  که با قرینه اینجاکه اصغی، به معناي استماع است؛ ولی بعید نیست در صرف استماع باشد؛ ولو این

گوید، قرائنی دارد که حرف را بپذیرد و دنبال او حرکت کند و إتّباع هست و نه صرف استماع. ظاهر عبد که بعد می

 کند.لت بر استماع نمیبنابراین، این روایت هم دال ؛روایت این است

 ؛لضعف السند :اوالً

 ؛المحتوي ألن الناس ظاهرا فی المضمون و :ثانیاً

 ألن االصغی کنایۀ عن االتباع و لیس بمجرد استماع. :ثالثا

کوتاهی بنویسید و رسا و گویا هم هست. استدالل به  به همیناین سه دلیل است که اگر بخواهید عربی بنویسید، باید 

ضعف، خواستیم از آن عبور کنم؛ ولی مروري کردیم  به جهتضعیف است، لهذه االمور. این روایاتی است که  این روایت

 ها هم از همین قبیل است.و بد نشد. البته یکی، دو روایت دیگر هم در مستدرك است که آن

 دلیل ششم
عن قوم قدموا «است و عبارت از این است که  بی سنددر مستدرك هم یک روایت از دعائم االسالم نقل شده که 

تویس عبارت البته من این روایت را پیدا نکردم؛ ولی ممکن است به تعبیر فهرست »ی الکوفه و نظروا فی دار المغنیصغ

 مَنْ یَعْقِلْ لَمْ«: ع قَالَ وَ» الْجِدَّ یَأْلَفُ وَ هْوَاللَّ یَعَافُ الْمُؤْمِنُ«: قَالَ أَنَّهُ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ عَنْ الْغُرَرِ، فِی الْآمِدِيُّاین باشد: 

  ٦».الطَّرَب وَ بِاللَّهْوِ اسْتَهْتَرَ وَ بِاللَّعْبِ وَلَهَ

 کُونُوا«طور شد که حضرت سؤال کردند چه شد؟ همان قصه را آورد که حضرت فرمود وارد کوفه شدم و این

 صادقها دو تا قصه است. یکی در مدینه بود و دیگري در مکه است. امام بعد آیه شریفه را فرمودند. ظاهرا این ،»کِرَاماً

براي  بابرکتیسال بسیار ها از محضر حضرت استفاده بردند و یکاند که همان دوره خیلیع) هم یک سال در کوفه بوده(

 ان سال اتفاق افتاده است.اهل کوفه بوده است. این هم ظاهرش این است که در هم

که سریع این باب صد و یکم. این بهروایت اول همین باب در مستدرك است؛ ابواب ما یکتسب  هماین روایت 

کنید. ابواب ما گوییم؛ براي این است که مفروضمان کتابی است که دستتان است و دائم به آن مراجعه میها را میآدرس

هاي جدید دارم که تازه تهیه شده است و این وسائل که جامعه باب غنا، باید دائم همراهتان باشد. من وسائل بهیکتسب

 مدرسین چاپ کرده است، مزیتش این است که باال وسائل و پایین هم مستدرك است.
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 دلیل هفتم 
فرماید که می آنجاسند است.  له عن سماع الغناء این هم از دعائم و بدونوایت دومی هم در مستدرك است که سأر

 الْفُؤادَ  وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ تَلَا وَ عَنْهُ فَنََهى الْغِنَاءِ سَمَاعِ عَنْ سَأَلَهُ رَجُلًا أَنَّ: ع عَنْهُ وَحضرت فرمود 

  ۷»أَبْصَر عَمَّا الْبَصَرُ وَ عَقَدَ عَمَّا الْفُؤَادُ وَ  سَمِعَ عَمَّا السَّمْعُ یُسْأَلُ« قَالَ وَ مَسْؤُلًا عَنْهُ کانَ أُولئِکَ کُلُّ

تطبیق داده است. البته این اعم از حرمت است و در مکروهات هم انسان مورد سؤال قرار  اینجااین آیه را بر 

هست یا  ن سمع و بصر در هر دودارد که از همین قبیل است و مضمو اینجاگیرد. روایت سوم، چهارم و پنجمی هم می

 کدام از این چند روایت، سند ندارد.اما هیچ ؛حداقل در یکی هست. من استمع الی اللهو؛ یعنی کسی که استماع لهو دارد

العقیده باید گوییم فقهکه ما می. این»عَقَدَ عَمَّا الْفُؤَادُ وَ«، در دو روایت که سندش تام نیست، آمده است: درمجموع

اعتقادي که  به خاطرکنند؛ ؛ یعنی سؤال از قلبش می»عَقَدَ عَمَّا الْفُؤَادُ  وَ«فرماید جا است که میبحث شود، موردش همین

اعتقاد امر اختیاري است. این پنج روایت که در وسائل است و پنج روایت هم در مستدرك است و شاید هم  دارد که

 بیشتر پیدا شود.

 بندي تنبیه شانزدهمجمع 
داریم که  اینجاآید که دو، سه روایت در  به ذهنمدیروز که من از سه، چهار استدالل در بحث حرمت استماع کردم، 

ها سند و داللتش، داراي تک اینشود؛ گر چه که تکضعیف است؛ اما االن که دقت کردم، دیدم که هشت، ده روایت می

 وَ  الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« ولی مجموعاً براي برداشتی که از آیه داریم، مؤید خوبی است که آیه مشکل است؛

و  گیرددر برمیگفتیم که مراد از اجتناب، فقط نخواندن نیست؛ بلکه اجتناب، شنیدن را هم را می »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا

که یا سندشان رغم اینشود که آیه شمول دارد و لذا هشت، ده روایت، تأیید بسیار خوبی دارد؛ علیها همه مؤید میاین

نوعی سندش ضعیف است؛ ضعیف است و یا داللتشان بر حرمت اشکال دارد؛ ولی حداقل پنج، شش روایت ماند که به

هایی به تنبیه شانزدهم؛ یعنی بحث استماع غنا بود. جداي از استداللاي بنابراین، این هم تکمله ؛ولی داللتش بد نیست

اي داریم که حدود ده مورد است که خاصه اتیروا که از منظر اطالق روایات، سیره و استدالل به آیات که داشتیم،

 زدهم بود که بیان شد.الزم بود عرض کردیم. این تنبیه شان آنچهکه هر  وار و سریع انجام دادیم؛ اگرچهفهرست بحثش را
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 مهتنبیه هفد
 بررسی کبیره بودن گناه غنا و استماع غنا

 سؤال
 شود؟ها میدالیل کبیره بودن تغنی و استماع آن کدام است؟ و آیا کبیره بودن شامل هر دو این

 پاسخ
فرع و تنبیه هفدهم از مباحث ذیل بحث غنا، کبیره بودن سماع و استماع غنا است. ظاهراً سماع و استماع غنا از 

آید و وجهش هم این است که اگر در روایات هم نتوانیم مالکی براي کبیره بودنش پیدا کنیم و مالك می به شمارکبائر 

به سود ما  اینجاداد در آیات را بر غنا تطبیق می آن روایاتی که تعبداً وقت،عذاب در قرآن بدانیم آن کبیره بودن را وعده

 کند.است و بحث را روشن می

 »من یشتري لهو الحدیث«دلیل اول: آیه 
است  اینجاعذابی در حد کبیره بودن عنوان نشده است، در  روایات وعده مجموعه درممکن است کسی بگوید که  

کند، تطبیقش بر غنا تطبیق حقیقی نبود؛ گفتیم، آیاتی که داللت بر حرمت میکه میم؛ ولو اینگردیکه ما به آن آیات برمی

که این تطبیق مجازي داده شد، خصوصیات آیه به مصداق مجازي بلکه تطبیق مجازي و تعبدي بود؛ اما بعد از این

 است که وعده )16مجادله/»(مُهِین عَذابٌ مْفَلَهُ« لهو الحدیث، وعده کند و یکی از خصوصیات آیات، مثل آیهسرایت می

و بعضی دیگر از آیات بود،  لهو الحدیثاي که در کنندهعذاب خوار کننده است و لذاست که وعدهعذاب شدید و خوار

دارد و قول که قبل و بعدش عذاب  »الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ«مانند  ؛کندهاي آیه به آن تسري میمصداق آن است و ویژگی

 گوید، این مصداق آن است و قطعاً یکی از مالکات کبیره بودن، وعدهشد میزوري که تعبداً با روایت مصداق آن می

 رود.می به شماراست، جزء کبائر  عذاب منجز داده شده عذاب در قرآن کریم است و چون در قرآن وعده

هاي هاي روشنش همین هست و جاي بحثد که یکی از مالكمفصلی دار هايبحثالبته صغیره و کبیره و مالکاتش، 

 دیگري دارد که در تناسب خودش باید بحث نمود.

دهد را شامل ، بیشتر مغنی و کسی که لهو را رواج می)6لقمان/»(اللَّه سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الْحَدِیثِ لَهْوَ یَشْتَرِي مَنْ« آیه

 غَیْرَ لِلَّهِ حُنَفاءَ« )30حج/»(الْأَنْعامُ لَکُمُ أُحِلَّتْ «بعدش که قبل و به  با توجه )30(حج/»الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ« شود. آیهمی

عذاب منجزي نیست.  گیرد و راجع به استماع، وعدهرسد بیشتر تغنی را میمی به نظراست نیز  )31حج/»(مُشْرِکین

 
 

8 



 ٢٣٣٨�ماره ثبت:  

است آن است که آیا فقط تغنی معصیت کبیره است یا استماع هم معصیت کبیره است؟  طرحقابل اینجاسؤالی که در 

تطبیق داده شد؛ ولی  لهو الحدیث تعبداً  در قران کریم بدانیم، آیه منجزعذاب  گفتیم که اگر ما مالك را وعده

 ه کسی که مستمع الی الغناء است.لهو الحدیث بیشتر بر مغنی منطبق است و ن کند؛ اما آیههایش به غنا سرایت میویژگی

 »اجتنبوا قول الزور اجتنبوا الرجس من االوثان و«آیه دلیل دوم: 
عذاب  شود؛ ولی در آن وعدهمستمع هم میشامل  )30(حج/»الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« آیه 

و امثالهم هم که داللت  )72(فرقان/»کِراما مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ ال«واضحی نیست. آیات دیگر مانند 

 کنم.اي که در بحث بعدي عرض میکرد؛ مگر با نکتهبر حرمت نمی

 بندي کالم در تنبیه هفدهمجمع

 مالك در استماع و سماع
شود، امري ذو مراتب است. تا توجه کنیم که استماع که فعلی اختیاري است و با دنبال کردن خود شخص محقق می 

که این را استماع این است که اصالً براي این عالیه کاري کند که نشنود استماع است منتهی، درجه تواندمیوقتی که 

نشیند و مشغول ي است. یک نوع استماع هم این است که جایی میرود. این استماع اختیارگوش دهد به فالن پارتی می

اما  ؛توانست پرهیز کند و نکردکه میاین به جهتدهد. این هم استماع است؛ به غنا هم گوش می ضمناًشود و کاري می

فالن غنا را  اي ندارد کهکند، چارهکه در حدي که از کوچه عبور میمانند آن ؛است که اختیاري نیست آنجاییسماع 

 شود.، این سماع غیر اختیاري میاینجابشنود که در 

 البالغهو سیزدهم نهج صد نکاتی اخالقی پیرامون خطبه

 آن را به گوشتان برسانید فراخوانندکه شما را به مرگ الف: پیش از آن
گیریم. حضرت می خطبه را پیاین  صد و سیزدهم بیان کردیم که ادامه اخالقی از خطبه در جلسات گذشته چند نکته

که شما را به سوي مرگ فرا بخوانند، . پیش از آن»بِکُم یُدْعَى أَنْ قَبْلَ آذَانَکُمْ الْمَوْتِ دَعْوَةَ أَسْمِعُوا وَ« :فرمایدمی

هاي به موت قرآن و هایتان برسانید. این اسماع دعوت موت، ظاهرش این است که دائم، دعوتدعوتش را به گوش

وجود دارد  آنجااولیاي الهی را تکرار کرده و به آن توجه کنید یا در مجالس موعظه حضور پیدا کنید که دعوت موت در 

 أَسْمِعُوا وَ«ها را به شکل غیر عادي بشنود. ته درجات باالتري هم دارد که کسی به مدارجی برسد که آن دعوتو الب
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که دعوتی بیاید، خود شما آن دعوت را به خودتان منتقل کنید و به قبل از این ،»بِکُم یُدْعَى أَنْ قَبْلَ آذَانَکُمْ الْمَوْتِ دَعْوَةَ

 شود و قرآن را که دعوت مرگ در آن هست را بخوانید.مجلسی بروید که بحث مرگ میهایتان برسانید، در گوش

 ب: زاهدان دنیا اگرچه لبخند بر لب؛ اما قلبی حزین دارند
هاي به طمعهاي زاهدین و بی، قلب»فَرِحُوا إِنْ وَ حُزْنُهُمْ یَشْتَدُّ  وَ ضَحِکُوا إِنْ وَ قُلُوبُهُمْ تَبْکِی الدُّنْیَا فِی الزَّاهِدِینَ إِنَّ« 

دنیا، گریه می کند؛ اگرچه که در ظاهر خندان هستند. دلی غمگین و قلبی گریان دارند. مؤمن بدون سوز نمی شود؛ یعنی 

 فِی الزَّاهِدِینَ إِنَّ«بدون سوز و گداز، ایمان معنا ندارد. اگر یک سوزي و گدازي در انسان نباشد، ایمانی براي او نیست. 

اي از غم و ، در اوج سرور و شادمانی هم در دلشان رگه»فَرِحُوا إِنْ وَ حُزْنُهُمْ یَشْتَدُّ وَ ضَحِکُوا إِنْ وَ قُلُوبُهُمْ تَبْکِی الدُّنْیَا

ها هست حزن شدیدي در دل آن همهاي مسرت و شادي اندوه وجود دارد. در اوج شادي و فرح و در بهترین وضعیت

ایمان در دنیا است و بدون  فته است. این دو جمله اشاره به این دارد که دل غمگین و محزون، نشانهها را گرو قلب آن

 این غم و حزنی که دائم باید ما را همراهی کند، رسیدن به مقامات عالیه میسر نیست.

ج: در بهترین حاالت از حیث تمکن نعم دنیا، خودشان را مذمت کرده و 

 خورندآخرت را می غبطه
ها روزي داده شده است و دیگران ، حتی در بهترین موقعیتی که به آنو یکثر مقتهم أنفسهم و إن اغتبطوا بما رزقوا 

کنند. توبیخشان نسبت به خویشتن فراوان است. حتی اگر در ها را می خورند، خودشان را مذمت میروزي آن غبطه

قدر افق دیدشان باز است که خودشان را مالمت می کنند. رند، آنخوها غبطه میبهترین حاالتی هستند که دیگران به آن

دانند؛ چه برسد به احوال معاصی که کسی بین خود و خدایش به آن بهترین حال معنوي را دارند؛ ولی باز آن را کم می

وضعیت را داشته  مبتال باشد. پس اگر بهترین حاالت سرور و فرح را داشته باشند، باز دلشان غمگین است و اگر بهترین

کنند. این خصوصیات افراد زاهد خورند، باز خودشان را مذمت و توبیخ میها غبطه میباشند تا جایی که دیگران به آن

آن، فریب دنیا را  واسطهاست که دل غمگین و مالمت درونی دارند. این دو عالمت غمگینی دل و مالمت درونی که به

هاي اهل معنا و ایمان، آن را دارا هستند. حال که به او نعمت داده هایی است که انسانترین عالمتخورند، از مهمنمی

ها هم شده است، ربی اکرمن نگوید و فراموش نکند؛ بلکه در بهترین حالت شادي، غمگین است در بهترین موقعیت

 کند و اطمینانی ندارد که بگوید من بیمه شدم و کار تمام است.خودش را مالمت می
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 هایتان رخت بربسته استجهت آرزوهاي دروغین دنیا، یاد مرگ از دل : بهد
هاي شما غائب شده فرمایند که یاد مرگ از دل، می»الْآمَال کَوَاذِبُ حَضَرَتْکُمْ وَ الْآجَالِ ذِکْرُ قُلُوبِکُمْ عَنْ غَابَ قَدْ« 

 عَنْ  غَابَ قَدْ«یاد آن پایان امر و مرگ نیفتادید،  است و در دل شما یاد مرگ وجود ندارد. روزي اگر آمد و رفت و به

است. یاد مرگ از دل شما رخت بر بسته است و آرزوهاي دروغین در  »الْآمَال کَوَاذِبُ حَضَرَتْکُمْ وَ الْآجَالِ ذِکْرُ قُلُوبِکُمْ

برسید  چنانچهرسید و ضمیر و وجدان شما حضور یافته است. دل شما پر از آرزوهاي دروغین شده است که به آن نمی

ته هم چیزي تهش نیست. دنیا دل شما را پر کرده است و یاد مرگ که اساس کمال شماست، از دل شما رخت بر بس

 است.

 شما بیشتر از آخرت است ر: مالکیت دنیا درباره
که آخرت شما را ، دنیا مالکیتش نسبت به شما از آخرت بیشتر است. جاي اینأملک بکم من اآلخرة فصارت الدنیا 

 دْ قَ «مالک باشد و دل و قلب شما را گرفته باشد، دنیا وجود شما را گرفته است و سراسر وجود شما دنیایی شده است. 

 مِنَ  بِکُمْ أَذْهَبَ الْعَاجِلَۀُ وَ الْآخِرَةِ مِنَ  بِکُمْ أَمْلَکَ الدُّنْیَا فَصَارَتِ الْآمَالِ کَوَاذِبُ حَضَرَتْکُمْ وَ الْآجَالِ  ذِکْرُ قُلُوبِکُمْ عَنْ غَابَ

برد؛ تا زندگی دیرتر و متأخر، این دنیا خواهد می، این زندگی زود گذر جلوي پا، بیشتر شما را به سمتی که می»الْآجِلَۀ

که آخرت شما را به این طرف و آن طرف ببرد. آخرت اگر باشد، ما برد؛ نه ایناست که شما را به این سو و آن سو می

کند. کند، ما را دعوت مینیا باشد، به جایی که شهوات ما اقتضا مید چنانچهکشاند و مان هست میجایی که وظیفهرا به

 خیلی تعبیرهاي قشنگی است.

 ز: رفتار و پندار زشتتان بینتان تفرقه ایجاد نموده است
 بَیْنَکُمْ فَرَّقَ مَا اللَّهِ دِینِ عَلَى إِخْوَانٌ أَنْتُمْ إِنَّمَا وَ الْآجِلَۀِ مِنَ بِکُمْ  أَذْهَبَ الْعَاجِلَۀُ وَ الْآخِرَةِ مِنَ  بِکُمْ أَمْلَکَ الدُّنْیَا فَصَارَتِ 

شما برادران دینی هستید. سریرهاي خبیث و ضمائر بد شما را از هم جدا کرده  ، همهالضَّمَائِر سُوءُ وَ السَّرَائِرِ خُبْثُ إِلَّا

 گیرید.است و براي همین است که در کنار هم قرار نمی
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یز شما را خوشحال و از دست رفتن آخرت، ناراحتتان هـ: دارایی دنیاي ناچ

 کندنمی
، شما را چه شده است و »تُحْرَمُونَه الْآخِرَةِ مِنَ  الْکَثِیرُ یَحْزُُنکُمُ لَا وَ  تُدْرِکُونَهُ الدُّنْیَا مِنَ بِالْیَسِیرِ تَفْرَحُونَ بَالُکُمْ مَا وَ«

کند و این همه آخرتی که از قدر شما را خوشحال میرسد، اینشما می چه باکی شما دارید که متاع دنیایی ناچیزي که به

کند و دوري قدر شما را سرمست و مغرور میکند. دنیاي کم و نعم ناچیز دنیا، اینشود، شما را غمگین نمیشما گرفته می

قدر اید که ایننظیم کردهکند. این شادي و غمتان را چطور تاز این همه نعم بزرگ الهی، شما را غمگین نمی و حرمان

شوید؛ ولی آن همه نعم بلند و آمال بزرگی قدر خوشحال میچیزهاي کم، این واسطهها بهاید که مانند بچهبین شدهکوتاه

 الْیَسِیرُ یُقْلِقُکُمُ وَ«کند. اشکالی در کار شما است که این وضع را دارید. که از شما گرفته شده است، شما را غمگین نمی

و کمی از دنیا که از شما گرفته » عَنْکُم مِنْهَا زُوِيَ عَمَّا صَبْرِکُمْ قِلَّۀِ وَ وُجُوهِکُمْ فِی ذَلِکَ یَتَبَیَّنَ حَتَّى یَفُوتُکُمْ  الدُّنْیَا نَمِ

ند؛ کرسد. یک چیز که از شما گرفته شد، شما را غمگین میشود و صبر شما به پایان میشما نمایان می شود، در چهره

 کند.ولی گرفتن آخرت به آن بزرگی شما را غمگین نمی

اید که گویا قرار است تا ابد در آن ماندگار قدر گرفتار دنیا شدهي: این

 باشید
 دَارُ  کَأَنَّهَا عَنْکُمْ مِنْهَا زُوِيَ عَمَّا صَبْرِکُمْ قِلَّۀِ وَ وُجُوهِکُمْ فِی ذَلِکَ یَتَبَیَّنَ حَتَّى یَفُوتُکُمْ الدُّنْیَا مِنَ الْیَسِیرُ یُقْلِقُکُمُ وَ« 

 اینجاشوید که گویا همیشه بنا است که در قدر غمگین بر فقدان نعم در دنیا می، این»عَلَیْکُم بَاقٍ مَتَاعَهَا کَأَنَّ وَ مُقَامِکُمْ

 و ماندگار الی األبد خواهد بود. باشید و گویا، متاع و کاالي این دنیا ابدي، باقی
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