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 غیبت استماع
شده است، استماع غیبت از  بر آنچیزی که مشهور است و ادعای اجماع  بیست و دوم غیبت، استماع غیبت است. مبحث

 همین امر است. محرمات است. ظاهر کالم مرحوم شهید و شیخ (ره)

ره) نیز تبریزی (خویی (ره) که در این مسئله تردید کردند. مرحوم  اللهآیتاما کسانی از متأخرین در این مسئله تردید کردند. مثل 
 را قبول کردند. این تردید

 این تردیدها باعث شده است که فتوا احتیاط واجب داده باشند.

 کنم.قبل از اینکه وارد ادله بشویم نکاتی را بیان می

 سماع و استماع تفاوت .١
دارند. سماع یعنی چیزی به گوش رسیدن، اما استماع یعنی خود شخص به دنبال شنیدن سماع و استماع به لحاظ لغوی تفاوت 

سماع هم شنیدن با اختیار را شامل بین این دو عموم و خصوص من وجه است.  باشد و شنیدن را انتخاب بکند و دنبال کند.
 کند.نبال میشود. اما استماع در جایی است که دشود و هم شنیدن بدون اختیار را شامل میمی

توانیم می درنتیجه کنند و استماع با اختیار است.ممکن است سماع و استماع را قسیم هم بدانند. سماع را بدون اختیار قلمداد می
 بگوییم سماع دو معنا دارد: عام و خاص.

یرا اگر بگوید استماع حرام است به این معنی است که انتفاوت این به سخنانی گوش  سان با اختیارها در بحث فقهی مهم نیست. ز
گیرند در موردی که اختیار نباشد، کرده است. اگر هم بگوید سماع حرام است، چون حرمت و احکام تعلق به احکام اختیاری می

 آید در جایی است که اختیار وجود داشته باشد.سماع یا استماع می هرگاهدر روایات  شود.حرمت شامل آن نمی

 اختیار مراتب .٢
گاهانه و آزادانه انتخاب می کند. اما ممکن است گاهی یک چیزی به اختیار دارای درجاتی است. یک اختیار درجه یک است که آ

 .انددخیلدرجه عقاب محرمات، درجه اختیار در  تا ادامه آن را گوش کند. گوش کسی بخورد ولی شخص بایستد
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 ادله حرمت استماع
 ی خاصه است و دیگری ادله عامه است.بحث بکنیم. یکی ادلهتوانیم در اینجا در دو بخش می

 بررسی ادله خاصه
 در اینجا روایاتی وجود دارد که همه ضعیف هستند.

 روایت اول
 روایاتی نیز آمده است. ١٥٦در وسائل در ابواب احکام عشرت باب  عمده این روایت در مستدرک است.

ْخِتَصاِص، َقاَل: َنَظَر « ْه َسْمَعَك َعْن َو ِفي اْإلِ ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع ِإَلی َرُجٍل َیْغَتاُب َرُجًال ِعْنَد اْلَحَسِن اْبِنِه ع َفَقاَل َیا ُبَنيَّ َنزِّ
َ
ِمْثِل أ

ْفَرَغُه ِفي ِوَعاِئَك.
َ
ْخَبِث َما ِفي ِوَعاِئِه َفأ

َ
ُه َنَظَر ِإَلی أ  ١»َهَذا َفِإنَّ

: گوشت را از غیبت محافظت کن، زیرا شخص غیبت کننده کثافات روحش را در گویدمیحضرت علی (ع) به امام حسن (ع) 
 .ریزدمیروح تو 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 اللهآیتدانند. این مرسالت جازم را معتبر می بعضی از مرسالت جازمه است. البته باید بدانیم که ایناین روایت سندی ندارد. 

 ولی ما مرسالت را قبول نداریم. بروجردی و فاضل لنکرانی قائل به این نظرند.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 همان نهی است. نهی نیز داللت بر حرمت دارد. درواقعدر این روایت امر به اجتناب است که 

 نکته
 شود.این روایت نمیاین باعث کنار گذاشتن  اند.امام حسن (ع) در اینجا با اختیار سماع نکرده

 .132، ص 9مستدرك الوسائل، ج  - 1
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 روایت دوم
ُه َقاَل: اْلِغیَبُة ُکْفٌر « نَّ

َ
ِه ع أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِهیِد َعْن أ ْوَضِة، َعَلی َما ِفي َمْجُموَعِة الشَّ اِضي ِبَها  َو ِفي ِکَتاِب الرَّ َو اْلُمْسَتِمُع َلَها َو الرَّ

 ١»ُبْهَتاٌن. ُمْشِرٌك ُقْلُت َفِإْن َقاَل َما َلْیَس ِفیِه َفَقاَل َذاَك 

دهنده حرام مؤکد است) کسی که گوش بدهد و یا راضی به آن غیبت فرمایند: غیبت کفر است. (این کفر نشاندر اینجا نیز می
 باشد، مشرک است.

 این روایت از لحاظ سند بسیار ضعیف است.

 اما این روایت داللت خوبی دارد.

 های وارستههای انسانویژگی :مبحث اخالقی
 روایت در باب احکام عشرت است، در باب بیست است.این 

همین روایت را شیخ صدوق در امالی بیان کردند و با سند معتبر  اما روایت ششم این باب، دو سند دارد. یکی مرسله جازم است.
 بیان کردند.

ِه ْبُن َجْعَفٍر الْ « َثَنا َعْبُد اللَّ ُه َقاَل َحدَّ ِبي َرِحَمُه اللَّ
َ
َثَنا أ ِبي ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم َحدَّ

َ
ِد ْبِن أ یَد َعْن ُمَحمَّ َثَنا َیْعُقوُب ْبُن َیِز ِحْمَیِريُّ َقاَل َحدَّ

ِمیَر 
َ
نَّ أ

َ
ِبیِه َعْن آَباِئِه ع أ

َ
ٍد َعْن أ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ُه  اْلُمْؤِمِنیَن ع َقاَل: ُجِمَع  ْبِن َساِلٍم َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َخاِلٍد َعِن الصَّ اْلَخْیُر ُکلُّ

ُکوِت َو اْلَکَالِم َفُکلُّ َنَظٍر َلْیَس ِفیِه اْعِتَباٌر َفُهَو َسْهٌو َو ُکلُّ ُسُکو َظِر َو السُّ ٍت َلْیَس ِفیِه ِفْکَرٌة َفُهَو َغْفَلٌة َو ِفي َثَالِث ِخَصاٍل النَّ

اُس  ُکلُّ َکَالٍم َلْیَس ِفیِه ِذْکٌر َفُهَو َلْغٌو َفُطوَبی ِلَمْن َکاَن  ِمَن النَّ
َ
َنَظُرُه َعَبرًا َو ُسُکوُتُه ِفْکرًا َو َکَالُمُه ِذْکرًا َو َبَکی َعَلی َخِطیَئِتِه َو أ

ُه..  ٢»َشرَّ

 .133همان، ص  - 1

 .27 صامالی صدوق، نص،  - 2
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و کالم. نظری که خیر در آن جمع است، نظری است که با  ها در سه چیز وجود دارد. نظر، سکوتخوبیفرمایند:امام (ع) می
 سهو است.ی مقابل آن این است که هر نگاهی که در آن اعتبار نباشد،اعتبار باشد. نگاهی که باعث پندآموزی باشد. نقطه

که  است. انسانیسکوتی که در آن تأمل نباشد، غفلت  در کالم نیز چنین است. هر سخنی که یاد خدا و ذکر نباشد، لغو است.
 .کند. این یک درجه باالیی استنمی وکتابحساببیکالمش جز ذکر خدا نیست. سکوت  کند این است کهروایت تصویر می

اگر تفکر و ذکر وجود داشته باشد،  آموزی است. در سکوت وی اندیشه است. و در کالمش، ذکر است.نگاه این شخص، عبرت
 نتایجی دارد:

 که اشک وجود ندارد، یک ایرادی دارد. در چشمی نتیجه نفس قوی است.گریه بر خطا، 
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