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 مقدمه
 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، و سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، و  إن الحمداهلل نحمد ه و نستعنه و نستغفره،

  ادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.من يضلل فال ه

( ذي القعده استفتا درباره موسيقي 29( در تاريخ)11مصر شماره)»االخوان المسلمون « ه( در مجله1373اما بعد: در سال )

 و آواز ديدم که متن آن به شرح زير است:

خالصانه به شعاير ديني پايبندم اما موسيقي را دوست دارم، حال علي رغم اين که من  من جوان مسلماني هستم که بسيار

 کنم، آيا دوست داشتن موسيقي برايم حرام است؟ دارم قرآن را حفظ مي

استاد شيخ محمد ابوزهره اين گونه پاسخ داده بود: اگر موسيقي موجب تحريک غريزه جنسي نشود، ما هيچ دليلي براي 

زدند و حتي در برخي روايات  خواندند، دف مي  ها رجز و آواز مي اغ نداريم. اين در حالي است که عربتحريم آن سر

 «.تفاوت بين حالل و حرام دف زدن است»اند و گفته شده:  آمده است که در ازدواج به دف زدن دعوت کرده

هگا در زمگان تگابعين بگه دو      فارسي با آهنگ   ايم که پس از آمدن موسيقي موسيقي نيز مانند: همين است. اما اين را ديده 

دسته بودند: يک دسته مانند حسن بصري که به جواز گوش دادن موسيقي گگراي  داشگته و بگراين باورانگد کگه گگوش       

گويند اين عمل   دادن به موسيقي با دين منافاتي ندارد. دسته ديگري مانند: شعبي به شنيدن موسيقي گراي  ندارند و مي

هيزگاري منافات دارد. به هر حال همه اتفاق نظر دارند که تا موسيقي موجب تحريک جنسي نشود و فگرد را  با زهد و پر

 از ياد اهلل و نماز باز ندارد؛ در آن چيزي نيست که با دين منافات داشته باشد!؟؟ 

ا ردي بر آن نوشگتم  گويد: در آن زمان به دليل مخالف بودن اين فتوا با احاديث صحيح و مذهب جمهور علم مؤلف مي

 و به مجله مذکور فرستادم ليکن تعطيل شدن مجله در زمان عبدالناصر موجب شد که منتشر نشود. 

کگردم شگيخ     اي وجگود دارد کگه هرگگز تصگور نمگي      اشتباهات و توهمات ساخته و پرداختگه  -بطور خالصه -در اين فتوا

ر حد امکان سعي کردم پاسخ فتواي مذکور را توضيح دهم بزرگي به چنين چيزهايي گرفتار باشد. لذا بطور خالصه و د

 و تالش کردم چيزي جز آنچه به موضوع مرتبط است، ننويسم.

 آواز و موسيقي

موسگيقي حگرام    -که بزودي ذکگر خگواهيم نمگود   –هاي حديث  در حقيقت به دليل احاديث صحيح و ثابت در کتاب-1

اند. آيا اين شگيخ کگه    ام، صحيح دانسته در اين رساله تخريج کرده است. اين در حالي است که علما احاديث فوق را که

از علماي بزرگ ازهر است از اين واقعيت بي خبر است؟ يا همانند برخي از شگاگردان  خگودش را بگه بگي خبگري زده      

 ترين اين دو تلخ است! گويند:( شيرين المثل مي است؟ )همان طور که در ضرب

را تحريگک نکنگد قيگدي اسگت کگه از خگودش سگاخته و برخگي از شگاگردان  ماننگد:            گويد: غريزه جنسي اين که مي 

 اند.  قرضاوي و غزالي و... از او تقليد کرده
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! در حقيقت، ايگن قيگد نظگري اسگت نگه عملگي لگذا         گويد: اگر موسيقي تحريک کننده نباشد، ايرادي ندارد قرضاوي مي

ي مگردان، زنگان، جوانگان و     ي غريزه با اخگتالف در سگليقه   هتشخيص آن غير ممکن است؛ چرا که عوامل تحريک کنند

 گرمي و سردي طبيعت افراد، متفاوت است. )اين حقيقت براي افراد خردمند پوشيده نيست!(

انگد، سگخت    سوگند بخدا! من از اين که اين دسته از علماي ازهر يکي پس از ديگري ايگن قيگدي نظگري را ذکگر کگرده     

ي اربعگه و اقگوال سگلف از خودشگان      ان عالوه بر مخالفت با احاديث صحيح مگذاهب اممگه  شگفت زده شدم! چرا که اين

سنت نگفته است و با ايگن )علگت مگن درآوردي( موسگيقي حگرام، از       ي اهل کنند که کسي از اممه هايي درست مي علت

مگذکور همسگر، پسگر و    شود! شايسته است براي )توضيح( مثالي بزنيم حال چه بسا کگه يکگي از شگيو      نظرشان مباح مي

گويگد!   کنند. مانند: شيخ غزالي که به صراحت حتي چه بسا که با افتخار مگي  دختراني داشته باشد که موسيقي گوش مي

ي مردي، بنام محمد  ي مصري و در جهان عرب بسيار مشهور است وخواننده که از زنان خواننده -هاي ام گلثوم من ترانه

طگور کگه خگودش در     همان–کنم. به اين ترتيب فرزندان و گاهي شاگردان   را گوش ميها  و امثال اين-بن عبدالوهاب

تواننگد   کند! سوال ما اين اسگت آيگا افگراد فگوق مگي      بينند که ترانه گوش مي وي را مي -هاي  اشاره کرده يکي از کتاب

هگاي   اسگت تگا گگوش   کنند، تحرك کننده  گوش مي-اش و خانواده–هايي که غزالي  تشخيص دهند که کجاي موسيقي

 دهند؟!  کنند و به گوش دادن موسيقي ادامه مي خود را بگيرند يا به اين قيد توجهي نمي

اي يا هوا پرست احمق دارد. اين نظريه مرا به ياد آن  سوگند به خدا! اين فهمي است که فقط فرد خشک ظاهر بينِ عقده

اش بدون هگيچ گونگه تفگاوتي بگين      که همه-شود ر گرفته مياندازد که در مذهب حنفي بين شرابي که از انگو تفاوتي مي

اند که معتقدنگد   کنند؛ قايل شده و بين شرابي که از چيزهاي ديگر مانند: خرما و... درست مي -کم و زياد آن حرام است

شگد  حال سوال اين است که چگونه شراب کمي که نشگئه آور نبا  1فقط مشروط به زياد و نشئه کننده بودن حرام است!؟

دهند؟! اگر چنين چيزي امکان دارد، چه زماني؟ قبل از نوشيدن يا بعد از نوشگيدن؟!   مي را از زياد نشئه آور آن تشخيص 

اند!؟ درست مانند: همگين آقايگاني    خوار گذاشته هايي است که بي پاسخ يا بهتر بگوييم به خود شراب آري، اين از سوال

  است اما اگر تحريک کننده نباشد، حرام نيست!؟گويند: موسيقي تحريک کننده حرام  که مي

هگر کگس در کنگار مگرز قگرق گوسگفندان  را       «: )... الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ حَوْلَومن حام »آيا کسي که به حديث: 

 شود(. ي قرق مي بچراند بزودي گوسفندان  وارد محدوده

اندازد رها کن و به چيزي بپرداز که در آن شکي  )هر آنچه تو را به شک مي«: کَمَا الَ يَرِيبُ دَعْ مَا يَرِيبُکَ إِلَى»و حديث: 

ي سگد ذريعگه )منگر بگراي      زند؟! و آيا کسي که به نصوص قرآن و سنت کگه قاعگده   نداري(. ايمان دارد چنين حرفي مي

رود. خگود   هايي مي ين بهانهرود، در پي چن هاي کمال شريعت به شمار مي ها گرفته شده است و از نشانه پيشگيري( از آن

ها مثگال ذکگر کگرده     ي کتاب حالل و حرام در اين باره بحث خوبي دارد و ابن قيم براي اين ده شيخ قرضاوي در مقدمه

 به آن جا رجوع کنيد که بسيار مهم است!  2است.

                                                 
  91ص 1. نگا: فقه حديث بخاري في تحريم الخمر و المعازف الصحيحة ج1

  ( به همين معنا بحثي وجود دارد.153-156اين رساله وجود دارد و ص) 101( و مسايلي كه در ص/361/1-370الهفان من مصايد الشيطان) اغاثة. 2
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اندم! نوشته بودند براي ي يکي از احزاب معروف اسالمي خو بدتر از اين، تفاوت قايل شدن آن چيزي بود که در نشريه

 مرد جايز است که در هنگام احوال پرسي زن بيگانه را ببوسد!!؟؟ تنها مصافحه نه! بلکه بوسيدن آن نيز جايز است!؟

 گويند: مشروط به آن که با نيت پاك و بدون شهوت باشد!!!؟  اند! البته مي آري، چنين گفته

انگد   ها دليل مورد تاييد واقر شده است، اعراض کرده )سد ذريعه( که با ده ي بسيار مهم  به اين ترتيب افراد فوق از قاعده

اند. حتي در مثالي ديگر کگه ابگن قگيم ذکگر      ي عمومي که براي همه واضح است، توجهي نکرده عالوه بر اين که به ادله

و دست دادن با او را مباح اند!؟ اينان بوسيدن نامحرم  کند، مخالفت ورزيده نکرده و در حديث صحيح که آنان را رد مي

 اند!؟؟  اند! اما آنان شنيدن موسيقي را مباح قرار داده دانسته

دانند در حالي که پيامبر اين را نوعي زنا بگه شگمار آورده    گلثوم را مباح مي هاي ام آري، امثال غزالي گوش دادن به ترانه

الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ الَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَاا النظََارُ وَاذُذُنَاانِ زِنَاهُمَاا     كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ »فرمايد:  است و مي

يَتَمَنظاى وَيُصَادُ ُ   لْقُبَلُ[وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَاالِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَالَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ]وَالْفَمُ زِنَاهُ ا

اش از زنا نوشته شده است که ناگزير به آن مبتال خواهگد شگد، زنگاي دو     )براي فرزندان آدم بهره 1«:ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

چشم نگاه کردن است! زناي دو گوش شنيدن است! زناي زبان، حرف زدن است! زناي دستان گرفتن است! )در روايت 

 مسلم و ديگران.. ها، بوسيدن است![(. آمده است!( زناي دو پا، رفتن است!]و زناي لبديگر لمس کردن 

اند که تنها موسيقي و آوازي حگرام اسگت کگه     مؤلف گويد: با توجه به آنچه گفتيم قيدي که ابوزهره و مقلدان  آورده

موسگيقي بگدليل مطلگق بگودن     ي جنسي را تحريک کند، باطل و بي اعتبار است. بلکه قول صحيح ايگن اسگت کگه     غريزه

انگد بگه همگين     ي سد ذريعه حرام است. حتي قيگود ديگگري هگم کگه ذکگر کگرده       احاديثي که ذکر خواهيم نمود و قاعده

 صورت باطل است.

زدند! در پاسخ بايد بگوييم که اين سخن از چنگد جهگت باطگل     خواندند و دف مي ها رجز و آواز مي گويد: عرب مي -3

سلف )مسلمانان قرون اوليه( هستند. اما تعبير با ايگن لفگظ، تعبيگر    « ها عرب»است که منظور وي از است، از طرفي روشن 

ي شيخي از علماي ازهر سخت شگگفت انگيگز    ي از آن بوسيله ملي گرايانه، معاصر و از)رسوم( جاهلي است که استفاده

 است!؟

 هاي بطالن سخن فوق: صورت

  است که هيچ عالمي آن را نگفته است، لذا بايد آن را به ديوار بزنيم.اي  اول: اين سخنِ گن  و لگام گسيخته

که اين سگخن باطگل و    -ها مورد نظر هستند که در چنين مواردي همين -ها، خاص و علما باشد دوم: اگر منظور از عرب

 بي اعتبار است، چرا که از علما خالف اين ادعا نقل شده و ثابت است.

رسد که در هنگام نوشتن اين فتوا هيچ يک از منابر علمي گذشگتگان را در   رزد! چنان به نظر ميخداوند اين شيخ را بيام

اختيار نداشته يا به هيچ کتاب فقهي يا بحث مربوط به اين موضوع که از محققان امت مانند: ابن تيميه، ابگن قگيم جگوزي    

                                                 
اما اين  ،ي بين دو كروشه در مسند احمد و ابوداود است ، گفتني است كه افزوده8752، ابن حبان، احمد ش/13893در سنن ش/ بيهقي 6925/صَّحِيحِ مُسْلِمٌ .1

  تخريج شده است. 1868و صحيح ابوداود ش/ 193، ظالل الجنة ش/2804، الصحيحة ش/1787روايت در اإلرواء ش/
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تحقيق و بررسي فتواي خود را نوشته است. اگر غيگر  و... مراجعه نکرده است. بلکه همانند: شاگرد خود غزالي و... بدون 

)موسگيقي  1«:الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْگبِ »گويد:  ها کجا و آن قول ابن مسعود کجا؟ که مي از اين است، پس اين حرف

 گردد(. موجب روي  نفاق در قلب مي

گويد: اين روايت  ( مي248/1که ابن قيم در اغاثه اللهفان ) طور اند. اما همان اين روايت را بصورت مرفوع نيز نقل کرده 

گويد:  ام و آن سخن ابن عباس کجا که مي ( آورده2430موقوف است، به همين دليل من اين روايت را در)الضعيفه ش/

 ي بحث ذکر خواهيم نمود.  )دف زدن حرام است، آالت موسيقي حرام است...(. اين را بزودي در ادامه

نويسد: از حسن بصگري روايگت اسگت کگه      ذکر کرده است، کجا؟ که مي« 27االمر بالمعروف/»بوبکر خالل در و آنچه ا

کردنگد!!؟ و ديگگر    هگا را پگاره مگي    دف زدن در اسالم جايگاهي )جوازي( ندارد. تا جايي که اصگحاب ابگن مسگعود دف   

 بي مراجعه شود. ( متن عر103-102اي که در جاي خود ذکر خواهد شده است. به صفحات ) ادله

زدند فقط زنان بودند نه مردان، آن هم در مناسبت ازدواج. در اين باره احاديثي وجود دارد که  سوم: کساني که دف مي

ام. يا مناسبت عيد که در حديث عايشه آمده و در آخر اين رسگاله آن را   ذکرکرده 183-179من در کتاب آداب زفاف 

گويد: دف زدن فقط براي زنان رواست، چراکگه در اصگل از اعمگال مخصگوص زنگان        ام به همين دليل حليمي مي آورده

 ( 383/4کنند، لعنت کرده است(. شعب االيمان ) اهلل مرداني که خود را شبيه زنان مي است و رسول

هگا   بگه آن  آثار آمده... تعبير دقيقي نيست، چرا که منظور از آثار، احاديثي است کگه بنگده   گويد: در برخي اين که مي -4

گويد: و گفته شده فرق نکاح حگالل بگا حگرام     ها آن سخن شيخ است که بعد از اين جمله مي کردم، رسواتر از اين اشاره

هاي بيمار اسگت کگه بگراي سگخن افگراد عگادي بگه کگار بگرده           در نزد علما از صيغه« قِيْلَ»ي  دف زدن است!؟ چون کلمه

ث معروف پيامبر است!؟ حال اگر هدف  از اين، اشاره به ضعف حديث شود، اين در حالي است که اين جمله حدي مي

ايگن دليگل اشگتباه کگرده      باشد که دو مرتبه اشتباه کرده است! هم از نگاه روايت و هم از نگاه اصطالح! از نگاه روايت به

را صحيح  گويد: حسن است. حتي حاکم و ذهبي آن نيست بلکه همان طور که ترمذي مي است که اين حديث ضعيف 

 ( تخريج شده است.7/50-51اند. اين در ترمذي و إرواء) دانسته

گويند: )رُوِي( نه )قيل( در اين اشگتباه ديگگري    و از نگاه اصطالح به اين دليل اشتباه است که درباره حديث ضعيف مي 

اسگت. حگال جگاي     ار بگرده  ي )فَرَق( را به ک ي )فَصَلَ(که در حديث است، کلمه است که به جاي کلمه نيز مرتکب شده 

هاي اين شيخ ازهري جهل و بي خبري نسبت بگه حگديث و اصگطالحات حگديثي وجگود       تامل است که چقدر در حرف

هاي  را ذکر  بزودي حرف –هاي شگفت انگيزتر بگويد  دارد! پس از شاگرد چنين فردي جاي تعجبي نيست که حرف

 شود.  الزهر به تدريس درايت و روايت حديث توجهي نمياين مسئله بيانگر اين است که در ا –خواهيم نمود 

بينيم از ازهر محدث معروفي داراي تگاليف معگروف    ترين دليل اين مدعا، اين است که ما در اين عصر نمي آري، بزرگ

زند.  هاي بي اساسي مي شان چنين حرف گويم همين بس که شيخ بزرگ فارغ التحصيل شده باشد و براي تاييد آنچه مي

 اهلل المستعان! و

                                                 
   4929/ابوداود ش .1
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اين قياس، بيانگر اين است که شيخ همانند: شگاگرد خگود احگاديثي کگه در     « موسيقي نيز همانند: همين است!»گويد:  مي 

کند. از جمله حديث صحيح بخاري است که در ادامه بحگث ذکگر خگواهيم     ها تحريم آالت موسيقي آمده را رد مي آن

گوينگد: بگا    طور کگه علمگاي اصگول مگي     شناسد، چون همان قياس را به خوبي نميپذيرد اما  نمود يا احاديث تحريم را مي

دانم چون خود )ابگوزهره( در اصگول فقگه کتگاب      وجود نص جايي براي قياس نيست اما اين چيزي است که من بعيد مي

نه به حديث و نگه بگه   هايي است که نه به اصول و نه به فروع و  نوشته است يا اين شيخ هم مانند: شاگرد خود از عقل گرا

گويگد:   ها را هوا پرستي فرا گرفته است! اين در حالي که زرکلي در االعگالم مگي   فقه پايبندي دارد، بلکه تمام وجود اين

 ترين دانشمند علوم شرعي در زمان خود بوده است! ابوزهره بزرگ

گروهي مانند: شعبي تمايلي به اين چيگز   گويد: يک دسته به شنيدن موسيقي تمايل دارند. مانند: حسن بصري، اما مي -6 

 ندارند. خدا شيخ را بيامرزد! اين طور گفته است. 

اي محض همانند: ديگر چيزهاي مباح طلقگي کگرده اسگت و حتگي بگه       ي تحريم موسيقي را يک قضيه سليقه آري! مسئله

    اش، از آنان ثابت است! دهد که خالف سلف چيزي نسبت مي

با دو سند « 63و 62ذم المالهي ش»الدنيا در  اي پاك و بيزار است. ابن ابي از داشتن چنين نظريه در حقيقت حسن بصري

)دو آواز معلون هستند، آواز ساز  «:مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنظةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍصَوْتَانِ مَلْعُونَانِ: » گويد: از او آورده است که مي

 ي در مصيبت!(.  در هنگام خوشي و آواز گريه

نيز از پيامبر ثابت است. انشاءاهلل در ادامه بحث )حديث دوم( اين روايگت را ذکگر خگواهيم     اين روايت به صورت مرفوع

 نمود.

گيگرد، مکگروه اسگت. و در     کنگد: پگولي کگه زن خواننگده مگي      ( با سند صحيح روايت مگي 55ابن ابي الدنيا از شعبي )ش/ 

گويگد: اجگاره    کند که مگي  روايت مي –ابن حبان ايشان را ثقه دانسته است –بن سلمان ( با سند صحيح از قاسم ا45)ش/

 ي ترانه خوان و خود خواننده را لعنت کرده است(. کننده

روياند همگان   کند که گفت: )موسيقي در دل نفاق مي ( با سند جيد از شعبي روايت مي151/2)ققدرالصالة ابن نصر در 

طگور کگه آب موجگب رويگ  زراعگت       رويانگد، همگان   ود. و ذکگر در دل ايمگان مگي   شگ  طور که آب موجب روي  مگي 

 گردد(. مي

گويد؟! خداوندا! هدايت تو را خواهانيم! اما اين که  آيا چنين سخناني را فردي مانند: شعبي مطابق ميل شخصي خود مي

 کردن بحث يا رد آن نيست. گفته است... از مسايل اتفاقي است(. چنان بطالن آن روشن است که نيازي به طوالني

را کگه بگا تحقيگق دکتگر احسگان رشگيد       « حزم اندلسي رسامل ابن»ه يکي از برادران مجموعه 1375درآغاز ماه شعبان سال 

بود. در اين رساله ابن « هو أم محظور؟ الغنا الملهي أمباح  رساله في»اي به نام  ها، رساله عباس بود، برايم آورد. در ميان آن

بنده به ميزان تأثير بدي که بزودي ايگن   -ي و نواختن به آالت موسيقي را با تمام انواع آن مباح دانسته است.حزم موسيق

ايگن بگه دو دليگل     -بگردم  ها خواهد گذاشت چه رسد به عموم مردم، پگي  رساله در ميان مخاطبان بويژه دانشجويان و طلبه
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هر چند ايشان ظاهري مذهب هستند و بر خالف اممگه اربعگه   است: اول شهرت علمي که ابن حزم در جهان اسالم دارد، 

 و... قياس را قبول ندارند. 

داند  ها هستند، با اين حال وقتي فردي مانند: اين امام )ابن حزم( چيزي را مباح مي دوم: بيشتر مردم مغلوب هواها و هوس

د. حتي در برخي جزوهايي که از مرشدان شان نخواهد ش هاي شان سازگار است ديگر هيچ چيز مانر هوس که با هواهاي

گوينگد: هگرکس از    گرداند. ماننگد: ايگن کگه مگي     حزم را روا مي شان تقليد از ابن يابند که براي شنوند سخناني مي خود مي

اند کگه ايگن جملگه حگديث اسگت       کند. حتي برخي خيال کرده عالمي تقليد کند خدا را )از نظر ايماني( سالم مالقات مي

کنگد و بشگدت آن را حگرام     حزم از تقليد کردن منر مگي  هر چند خود ابن 1هيچ اصلي از نگاه حديثي ندارد. حال آن که

 داند!؟ مي

علماي خيرخواهي که حکم صحيح اسالمي را در اين زمينه به مگردم گوشگزد کننگد و احاديگث صگحيح را        عالوه بر اين

کنند که  شود، بسيار زياد است. به اين ترتيب مردم خيال مي  بگويند، کم هستند و نظريات مخالفي که نوشته و پخ  مي

قول ابن حزم در اين باره صحيح است، بويژه زماني که فتواي برخي از علماي معاصر را که مؤيّد ايگن نظريگه اسگت، در    

 -ه آخرينشنوند. از جمل خوانند يا پخ  اين نظريات را در تلويزيون برخي از کشورهاي عربي مي هاي اسالمي مي مجله

( تحت عنگوان موسگيقي اسگالمي منتشگر     5در شماره )« المسلمون االخوان» اي است که  مقاله –تا زمان نوشتن اين کتاب 

 اند.  به آن دست يافته« تشايکوفسکي»و « موزار»، «شورپ»، «بتهوون»کرده است که موسيقي دانان هنرمند امثال 

يري از عواطف و احساساتي است که از طبيعت يا خگود انسگان مگنعکس    ها تعب در آن مقاله آمده: در حقيقت اين آهن 

يگن انگواع آالت    شگوند و بگا جديگدتر    ترين شمار نوازندگان مگاهر جمگر مگي    ها بزرگ شود و براي نواختن اين آهن   مي

 تر شود.  نوازند و تا حد امکان به تعبير از حقيقت نزديک موسيقي مي

دهد که گروهي از جوانان مسگيحي نيگز بگا     ا که بي  از سي نفر نوازنده تشکيل ميتيم موسيقي دانان آهن  پاپ مصر ر

اين تيم همکاري دارند!؟ اين تيم در يکي از دانشگاهاي آمريکا کنسرت اجرا کردند!؟ اين چقدر زيبنده است! و چقدر 

يقي جگا بگاز کنگد و بگراي خگود      ها دست يابيم!؟ تا به زودي در دنياي موسگ  نياز داريم که به نوع جديدي از اين موسيقي

پيشرفت جهاني کسب نمايد و در آن صورت است که رنگي جاودان پديد خواهد آمد که بر دل جهگان چيگره خواهگد    

 شد و آن موسيقي اسالمي بجاي موسيقي شرقي است!؟ 

ه، همگين اسگت   ترين دليل بر اين واقعيت که مباح دانستن آالت موسيقي بين مسلمانان پخ  شد گويد: بزرگ مؤلف مي

 کنند!؟ هايي را پخ  مي چنين حرف« المسلمين اخوان»که مناديان بازگشت به عزت و دولت اسالمي مانند: 

اي را که به صراحت حرام الهگي   شان مقاله هاي دادند مجله دانستند، هرگز اجازه نمي ها موسيقي را مباح نمي اگر اخواني 

 دعوت دهد!؟ -که حرام است–سيقي را حالل کرده، منتشر کنند!؟ يا حتي به مو

                                                 
  2/29/551نگا: الضعيفه . 1
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دموکراسي »و  «االسالمي  سوسياليست» ، «اسالمي موسيقي»  همانند:  نيز  ديگري  هاي  آري، تنها اين نيست؛ بلکه اسم 

ي خداوند متعال چه مصداق  ها، آن فرموده اند، نيز رايج است. لذا براي اين هايي که ساخته و ديگر اسم 1؟«!اسالمي 

ها چيزي جز  )اين :«إِنْ هِيَ إِلظا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللظهُ بِهَا مِن سُلْطَان» فرمايد: ، که مينيکويي است

 « 23نجم/»است(.   ها دليلي نازل نفرموده ايد نيست. و هرگز اهلل بر اين تان ساخته هايي که شما و پدران اسم

)بطگور قطگر گروهگي از     «:لَيَسْتَحِلظنظ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا»فرمايگد:   ره به اين واقعيت و ميپيامبر نيز با اشا

: فرمايگد  گذارنگد، حگالل خواهنگد نمگود!؟(. و در روايگت ديگگر مگي        امت من شراب را با اسمي که خودشگان بگرآن مگي   

تخريج شگده اسگت.   « 90الصحيحه ش»گذارند!؟(. اين حديث در  )نامي ديگر بر آن )شراب( مي2:«يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»

 و در ادامه بحث ذکر خواهم نمود.

من بيم آن دارم که وضعيت از اين هم بدتر شود و مردم اين حکم الهي را فراموش کنند تا جايي که هر کس از تحريم  

مانده متهم کنند. همگان طگور کگه در روايگت عبگداهلل بگن        را به تندرو و عقب موسيقي حرف بزند بر او ايراد بگيرند و او 

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، إِذَا » فرمايد: مسعود به آن اشاره شده است، آن جا که مي

وَقَلظتْ تِ السُّنظةُ؟ قَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَالَؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرظاؤُكُمْ تُرِكَ مِنْهَا شَىْءٌ قِيلَ تُرِكَ

)حگال و روزتگان چگونگه     «:[لِغَيْرِ الدُينِ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلظتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ اآلخِرَةِ ]وَتُفُقِّهَ

ها شما را فرا گيرد تا جايي که فرد ميان سگال در آن زمگان پيگر شگود. و مگردم بگدعت را سگنت         خواهد بود آنگاه که فتنه

گويند: جلوي سنت گرفته شده است!؟ گفتند: اي ابوعبگدالرحمان!   مي ،که اگر جلوي آن فتنه گرفته شود بدانند تا جايي

تگان زيگاد شگود،     تگان کگم گگردد، اميگران     تگان زيگاد شگود، فقهگاي     آيد؟ گفت: زماني که قاريگان  ن چه زماني بوجود مياي

تان کم گردد و ماديات ]پول، سرمايه و...[ را با اعمال مختص آخرت بدست آورند! ]و براي غيگر ديگن علگم     دارن امانت

 بياموزند[(.

بيگان   جگامر  »عبگدالبر در   اند و نيگز ابگن    ( با سند صحيح روايت کرده514/4-515( و حاکم )64/1اين روايت را دارمي ) 

اسگت و افگزوده بگين دو کروشگه از ايگن        ( از طريق ديگر با سند حسن از ابن مسعود روايت کگرده 188/1 « )العلم و فضله 

ي و نظريگه قابگل درك   طريق است. اين روايت حکم روايت مرفوع را دارد. چرا که از مسايل غيبي است که بوسگيله رأ 

 المستعان!  بيني شده بوقوع پيوسته است. واهلل  نيست، بويژه اخباري که در اين روايت پي 

حگزم کگه    اي در خصوص حکم شريعت درباره موسيقي تاليف کگنم و نظريگه ابگن    از اين رو مناسب ديدم که بايد رساله 

بيگانگر تحگريم موسگيقي     ر ضعيف قگرار دادن احاديگث صگحيحِ   موسيقي را مباح دانسته را نقد نمايم و اشتباهات وي را د

 «42انفال/»شود از روي دليل روشن باشد(. زنده مي  )هر کس «:يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيُنَةٍ»شرح دهم: تا 

                                                 
گيرد كه شرايط  ( بر معاويه ايراد مي112)ص « االسالم المفتري عليه»هايي كه بين اسالم و اصطالحات فو  وجود دارد باز هم غزالي در كتاب  علي رغم تناقض .1

ز ترجمه شده است اميدواريم مراجعه شود. )اين كتاب ني 30-29ص«حوار هادي مع محمد الغزالي»دموكراسي را نابود كرد، به كتاب برادر بزرگوار سلمان عوده 

 خداوند شرايط چاپ و انتشار آن را فراهم گرداند. مترجم(

  3690/سنن ابوداود ش .2
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 ديگگر و بر کساني که علم ندارند حجت تمام گردد و هدايت يافتگان اين را دليلي براي قگانر نمگودن هگدايت طلبگان و      

 ترسند، قرار دهند.  کساني که از پروردگارشان مي

 آلباني  ه. محمد ناصرالدين1375شعبان 24دمشق  
 

 

 شروع كتاب
وضگعيت بگدتر،    –کگردم   همان طور که تصور مي –بي  از چهل سال پي  در اين باره مطلبي نوشته بودم. اما متأسفانه 

هگا( و   هگا )و سگي دي   انگواع کاسگت   ،هايي مانند: راديگو  وجود رسانهها بيشتر و گرفتار شدن به ترانه و موسيقي بدليل  فتنه

است. و از طرفي سکوت بسياري از علما و حتي تصريح برخي از کساني که   هاي تلويزيوني و راديويي، زياد شده برنامه

در برخگي از   هگايي کگه   کنند از علماي بزرگ هستند، به مباح بودن موسيقي و زياد و متنگوع شگدن مقالگه    مردم تصور مي

بدون توجه به ديدگاه حافظان حگديث و   ،ي مباح بودن آالت موسيقي است و انکار تحريم آن ها درباره ها و مجله رسانه

حگديث را صگحيح    ،ضعيف قراردادن احاديثي که در اين موضوع وجود دارد )در حالي که متخصصگان فگن و محگدثين   

به مدلول اين احاديث هستند و ذکر نکردن ايگن نظريگات تگا جگايي کگه       اند( و عدم توجه به مذاهب اممه که قايل دانسته

اي ندارند! همه اين عوامل موجب شده که برخي خيگال کننگد    کنند اممه در اين باره هيچ نظريه عموم مخاطبان تصور مي

ها که  مانگيرد، ه )حکم مباح قراردادن موسيقي( توسط نويسندگان مجهولي صورت ميز طرفيموسيقي مباح است. و ا

ها،  ها و نمونه )نه با مردم هستند و نه در کاروان!(. از اين مثال «:ليسوا في العير وال في النفير »گويند:  المثل مي در ضرب

در 10-9در کشور اردن شگماره ) « الرباط»دراين باره بسيار زيادند. اما ذکر يک مثال در اين جا کافي است که در نشريه 

يالدي( منتشر شد. در اين نشريه سه مقالگه از سگه نفگر منتشگر شگده اسگت کگه حکگم مبگاح بگودن           م 1993ششمين ماه سال

اي است از فردي بنام حسان عبدالمنان چرا که اين فرد خگودش   ها مقاله ترين و بدترين اين اند! خطرناك موسيقي را داده

يقي در صگحيح بخگاري را صگحيح    را فرد محققي طلقي کرده که احاديث صحيح و محدثين را که حديث تحريم موسگ 

هاي دروغيني که هيچ کس حتي ابن حگزم   کند. آن هم با روشي پيچيده، سر درگم و ادعاها و علت اند، رد مي قرار داده

  -اهلل توضيح اين واقعيت در ادامه خواهد آمد! انشاء-اند. رود، نگفته که پيشوا ضعيف دانستن اين حديث به شمار مي

افرادي شرايط رد و تضعيف اين احاديث را برخي از افراد مشهور معاصر مانند: قرضگاوي کگه از    در حقيقت براي چنين

اند. احتمال دارد فرد مذکور هم از شاگرداني باشد  فراهم کرده -فتواي  را ذکر نمودم-محمد ابوزهره تقليد کرده است

 اند. و زير نظر او پرورش يافته  التحصيل شده که از مدرسه او فارغ

گويگد: از   مگي « الغنگا و الموسگيقي  »در بحثي تحت عنوان « چاپ دوازدهم 291الحالل و الحرام ص »قرضاوي در کتاب  

نگوازد، ترانگه اسگت و اگگر بگا آالت       ها را مي شود و گوش ها شاد مي کند، دل نوع سرگرمي که روان با آن استراحت مي

   ايرادي ندارد!؟ موسيقي تحريک کننده همراه باشد،

گويگد: هگر    ( بگه نقگل از وي مگي   293در )ص کگرده اسگت لگذا     در تضعيف احاديث تحريم موسيقي از ابن حزم پيروياو 

نسبت به نقد و ردهاي  -خدا از او درگذرد! -در تحريم موسيقي روايت شده باطل و موضوع است. قرضاوي که  حديثي
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انگد و در ايگن زمينگه از     که بر ابن حزم نوشگته  آن  هاي متمادي توسط متخصصان حديث و حافظان پياپي که درگذر سال

خود را به بي خبري زده اسگت امگا    ،تيميه، ابن حجر و.... که ذکر خواهيم نمود صالح، ابن اند. مانند: ابن تر بوده وي آگاه

را به آقاي قرضاوي نسبت به حکم مبالغه آميزي که ابن حزم بر اين احاديث داده و همه را باطل و موضوع خوانده خود 

 بي خبري زده است!؟ 

اين نيست کگه موضگوع باشگد، بگويژه زمگاني کگه در صگحيح         ،ي وجود هر ايرادي در حديث بايد متوجه باشيم که الزمه

بخاري باشد. اين واقعيت به قدري روشن است که بر افراد ابتدايي در اين علم هم پوشيده نيست. چگونه چنين حکمگي  

احاديث صحيح ديگري نيز وجود دارد، حتي اگر ضعيف باشد با مجموع طرق خگود   تواند درست باشد در حالي که مي

 اساس است.  شود؛ بنابراين حکم باطل و جعلي دادن به اين احاديث بدون ترديد باطل و بي قوي مي

لفقگه و  السنه النبويگه بگين اهگل ا   »ي معروف مصري، شيخ محمد غزالي نيز در کتابي تحت عنوان:  به همين منوال نويسنده

 خود را از حقايق قرآن، سنت )صحيح( و فقه اممه به بي خبري زده است!؟ « اهل الحديث

هاي خود بصورت پراکند مطالبي را منتشر کرده اسگت کگه حتگي بگا برخگي       ها و مقاله گاه در کتاب محمد غزالي گاه بي

کگه مخاطبگان  را بگه تِگوَهُآمْ آن     آيات و احاديث صحيح، آشکارا مخالف است!؟ اما حقيقت بر خالف آن چيزي است 

کگنم کگه بگا     گويد: من از آغاز تا پايان تاکيد مگي  ( مي11است. مانند: اين که در مقدمه کتاب مذکور )ص گرفتار کرده 

اي که راهنماي آن خلفاي راشدين، اممه مورد قبول و علماي مورد تاييد  کاروان بزرگ امت اسالم همراهم، همان قافله

هگا و   هگا عمگل بگه ايگن     هاي  زيباست! البتگه زيبگاتر از ايگن    اند. اين حرف و آيندگان از گذشتگان گرفتهاست و از سلف 

انگد: بخگوان    المثل گفته هايي است که در ضرب شان است. اما با کمال تاسف اين از آن حرف ي زندگي قرار دادن برنامه

ن آقا آشگکارا پگرده بگر داشگته شگده اسگت کگه در        به کن غمگين شو! چون در اين اواخر از مذهب اي خوشحال شو! تجر

گراهگاي   حقيقت با کاروان بزرگ امت اسالم نيست که هيچ بلکه با کاروان کوچک آن هم نيست! بلکه غزالي بگا عقگل  

دهد، ندارند. لذا اينان از هر مذهب همان  شان براي آنان زيبا جلوه مي هاي شاذ و تک رو است که مذهبي جز آنچه عقل

رسد. اين در حالي است که يکي از بزرگان سلف  شان پسنديده به نظر مي گيرند که از مسايل شاذ و نادر براي يچيز را م

شود. با اين حال باز هم غزالي خودش را از  مي گويد: هر کس از علم به دنبال مسايل شاذ باشد به شر بزرگي گرفتار مي

و حتگي شگاذ و علگت پوشگيد موجگود در احاديگث را کشگف        کننگد   داند که بگر محگدثين خگورده گيگري مگي      فقهايي مي

 نمايند!؟ مي

محروم است. بلکگه   ،شود  اما در حقيقت اين فرد هيچ گونه علمي از حديث ندارد و از فقهي که از احاديث استنباط مي 

وع مخگالف  گويد که با نظر علماي مسلمان اعم از محگدثين و فقهگا در اصگول و فگر     اي مي کور کورانه چيزهاي پراکنده

ش سازگار نباشد آن را با ادعاهاي باطل و بهانه تراشگي آن را   خورد کند که با نظر است و هر گاه به حديث صحيحي بر

کساني ديگري که از اين فگرد    داند گويد: فالني اين حديث را ضعيف دانسته در حالي که مي کند. بطور مثال مي رد مي

 اند.  حديث را صحيح قرار دادهترند يا شمارشان بيشتر است، آن  عالم
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ي اين که  موضر غزالي در باره حديث بخاري )حديث معازف( به همين صورت است. گاهي حديث صحيح را به بهانه

  داندکگه خبگر واحگد در مسگايل فقهگي و احکگام       کند! اين در حالي است که اين آقا به خوبي مي خبر واحد است، رد مي

گويد: )قطعي الدال له نيست( بگاز   رگاه نتواند به سببي خاص يا... حديثي را رد کند. ميعملي به اتفاق حجت است. اما ه

شان کگافي اسگت اگگر چنگين      داند که علما چنين شرطي ندارند بلکه گمان غالب براي اين در حالي است که به يقين مي

کنيم و اختالفگي هگم    الدالله نيست، رد مي هاي  را بدليل اين که قطعي الثبوت و قطعي ها و مخالفت نبود ما نيز تمام ادعا

« به عقيده و عمل ارتباطي نگدارد!؟؟ »کند که:  نبود. و اگر حديث در احکام علمي و مسايل غيبي باشد با اين بهانه رد مي

چسباند!؟ در حالي که آن حديث از چنين معنايي پاك و  سازد و به حديث مي درآوردي از خود مي يا معناي باطل و من

هگاي ناشايسگت، ردشگان     داند و با طعنه دور است!؟ عالوه بر اين خود را از نظريات علما و تفسير علمي آنان باالتر ميبه 

مگا  »گويگد:   که فقط خودش شايستگي آن را دارد و به آن سزاوار است! مانند: اين که ميکند  چنان وانمود ميکند و  مي

 «.پوچ و نارواست!!ارزش و دفاع  ها بي ي اين دفاع گوييم: همه مي

پردازد در حالي که آنان، شارحان حديث هماننگد: مگازري، قاضگي عيگاض و      هايي با علما به مخالفت مي با چنين حرف 

دهگد و در ابتگدا    ها نقل کرده است اما براي مخاطبان حقيقگت را وارونگه جلگوه مگي     نووي هستند. که سخن فوق را از آن

اين نظريه را مازري و قاضي ترجيح »گويد:  و در آخر آن مي« ازري گفته است...م»گويد:  سخني که نقل کرده است مي

 «.اند داده

چگون ايگن نگووي اسگت     « نووي در شرح مسلم...»گفت:  کرد اين بود که مي اما در حقيقت سخن کاملي که بايد نقل مي

داد. اما متأسفانه ايگن کگار را نکگرده     مي لذا بايد مطلبي که نقل کرده به همان منبر نسبت« مازري گويد:...»گويد:  که مي

داند که امام نووي چه منزلت و شهرتي در ميان مسلمانان دارد؛ بنابراين مناسب ندانسته که حقيقت  است چون خوب مي

 شد!؟ ارزش بودن کارش مي را آن طور که هست بگويد! اما بايد متوجه بي

احاديث صگحيحي اسگت کگه از نظگر او رد نمگوده اسگت. و هرگگاه        هاي مذبذب او در برابر  ها برخي از موضر گيري اين

ي آن  دانگد!؟ و بوسگيله   السگند مگي   حديث ضعيف و بي اصلي که با عقيده وي سازگار باشد آن را صحيح، قوي و متصل

گردانگد! و در پاسگخ بگه کسگاني کگه آن حگديث بگي اعتبگار را ضگعيف           چيزي را که در شريعت صحيح است، باطل مي

 گويد: البته معناي آن با يکي از آيات قرآن يا روايتي صحيح سازگار و موافق است...  دانند. مي يا ضعيف مي اند دانسته

ام  ي تخريجي که بنگده بگراي احاديگث آن ذکگر کگرده      مراجعه کنيد که درباره« فقه السيره»به طور مثال به مقدمه کتاب  

اند صحيح  که برخي از احاديثي را که محدثين ضعيف دانسته کند تصريح مي«. ي احاديث اين کتاب تحت عنوان درباره

دانند، صحيح مي داند! بر چه اساسي؟ آيا بر اساس شرايط معروفي که  است و برخي احاديثي را که محدثين ضعيف مي

ب )آن طور که در ضر 15-14ص« السنه بين...»در نزد علماي حديث وجود دارد؟! و باز همين مطلب را در آغاز کتاب 

 است؟! المثل مي گويند:(براي خاکستر در چشمان ذکر کرده 



 12 

داند.  نه، هرگز او به )قواعد و شرايط محدثين( ايمان ندارد. واهلل اعلم ! و اگر ايمان هم دارد حقيقت آن را به خوبي نمي 

راهي که در آن به گويد: معناي آن صحيح است! اما اين بيچاره متوجه ميزان گم خود مي بلکه او بر اساس راي شخصي

  1شود. ارزش دانستن علم حديث و محدثين واقر شده است، نمي خاطر دل خوش بودن به ديدگاه خود و بي

پردازان و جعل کننگدگاني پيوسگته اسگت کگه هرگگاه سگخني حکمگت آمگوز يگا           در حقيقت غزالي به آن گروه از دروغ 

من كذب »دادند که پيامبر فرموده است:  رگاه به آنان تذکر ميدادند! و ه ديدند آن را حديث قرار مي ي زيبايي مي جمله

« )هر کگس قصگداب بگر مگن دروغ بنگدد، بايگد جايگگاه  را در دوز  آمگاده سگازد!         «: علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

 گوييم!؟   گويند: ما بر عليه پيامبر دروغ نمي مي

)هواي نفس خود را معبود خوي  «: هَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ...اتَّخَذَ إِل»  گيري کسي است که: در واقر اين موضر

 « 23جاثيه/»قرار داده و اهلل او را با آگاهي گمراه ساخته است...( 

ها هم جلوتر رفته و عالوه بر آوردن چيز جديد، حکم شرعي ثابگت بگا احاديگث صگحيح را نيگز باطگل        حتي غزالي از آن

اند  که از نظر ديني با ما مخالف ي تعامل با کساني گويد: در قضيه ( مي18ور آن سخني است که در )صکرده است. منظ

و در جامعه با ما مشارکت دارند، قاعده اين است که حقوقي که ما از آن برخورداريم آنان نيز برخوردارند. و وظايف و 

 ( 52ه خون مقتول آنان هدر برود؟ )ترجمه فارسي ص/ماست، بدوش آنان نيز هست؛ بنابراين چگون تکاليفي که به دوش

 گويد: در اين سخن مسايلي وجود دارد که با علم و شريعت مخالف است: )آلباني( مي

اول: هر چه به نفر آنان هست به نفر ما هم هست و هر چه عليه آنان است عليه ما نيز هست. با اين جمله به حديثي اشاره  

اهل ذمگه   گويند: پيامبر اين حديث را درباره  اند و مي خبر از علم حديث ذکر کرده حنفي بي کند که برخي از فقهاي مي

بگه ايگن   « نصب الرايه»هاي حديث ندارد. حافظ زيلعي حنفي در  که اين روايت هيچ اصلي در کتاب گفته است، حال آن

 تخريج شده است. 2176حت ش/ واقعيت اشاره کرده است. اين روايت در جلد پنجم سلسله االحاديث الضعيفه ت

ي مشرکاني است که اسالم  اند، در اصل بخشي از حديث صحيحي درباره  اي که حديثي مستقل قرار داده دوم: اين جمله

 : )براي آنان همان چيزي است کگه بگراي ماسگت و   «لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا» ي آنان فرمود: اند و پيامبر درباره آورده

شان همان چيزي است که عليه ماست(. به همين صورت در سنن ترمذي و... به روايت سلمان و در صگحيح مسگلم،    عليه

 اند. حصيب آورده بن  حبان و ابن جارود به روايت بريده صحيح ابوعوانه، ابن

  است. ( تخريج شده 2352-2351و صحيح ابوداود ش) 1247ش/« االرواء»هر دو حديث فوق در  

ي خام و ناداني رسواي خود نسگبت بگه سگنت، و بگا تکيگه بگر حگديث         اين ترتيب غزالي اين حديث صحيح را با نظريه  به

 اصلي، باطل گردانيده است.  بي

                                                 
گويد: اهل  اين خواهد آمد. و مي 98گويد: در ص مي« وعاظ» 98ي اديب!؟ اما به اهل حديث در ص گويد: نويسنده ي يكي از كفار مي درباره 19غزالي در ص .1

فكران  كنند!؟ در حقيقت منَر از فقهاي محقق خودش و هم اند، اين كج انديشي و رفتار بدي است كه فقهاي محقق رد مي نصف ديه مرد قرار دادهحديث ديه زن را 

بطور مثال چرا كه آنان در مسئله ديه زن با اهل حديث هستند.   ها تهمت زده است، عقل گراي هواپرست او است چون اگر منَورش فقهاي امت باشد كه به آن

( و مذهب ديگر علما 25/9الطالبين نووي ) ولي مذهب شافعي در روضه 240( و ابوحنيفه و يارانش نيز همين است. مختصر ص61/3ي امام مالك در مؤطا) نَريه

 كند و سزايش چيست؟  نيز همين است حال اين آقا از چه كسي پيروي مي
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بود، بطگور قطگر بگراي نگابودي ارزش      ها، بلکه همين مسايل ناگوار مي سوگند به خدا! اگر در کتاب  تنها همين مخالفت

علم و فقه براي خود رجال و مردانگي دارد!!   نوشتن مال خودش! اما ز جمر فقهاء کافي بود.کتاب  و سقوط مؤلف آن ا

هگاي  وجگود دارد کگه     ها و بلکه صدها مسئله ناگوار و انحراف خطرناك در کتاب چرا اين چنين نباشد در حالي که ده

 . خداوند همه آنان را جزاي خير دهد! موجب شده برخي از برادران و اساتيد بر وي رديه و نقد اشتباهات  را بنويسند

هگيچ مسگلماني در برابرکگافري کشگته     »بگه انکگار حگديث:    « چگونه خون مقتول آنان هگدر رود؟ »ي:  سوم: غزالي با جمله

اشاره دارد. اين در حالي است که حديث مذکور صحيح است که بخگاري و... از علگي و ترمگذي و... از ابگن     « شود نمي

 تخريج شده است. 2209-2208ص« االرواء»و اين حديث در  اند عمر روايت کرده

 -اسگت  دچگار اشگتباه شگده و غزالگي از او تقليگد کگرده       « معازف»که در ابطال حديث -حزم و جمهور علما، از جمله ابن 

اش  يگه حزم توجهي نگدارد!؟ در حگالي کگه نظر    اند. اما غزالي در اين مسئله به رأي ابن اين حديث را پذيرفته« المحلي»در

 درست است!؟ فاعتبرو يا اولي األلباب!)خردمندان عبرت بگيريد!(

مسگلماني  »اند که پيامبر  اما آن روايتي که برخي از نويسندگان معاصر مانند: مودودي به تقليد از مذهب حنفي ذکر کرده

« الضگعيفه ». لگذا بنگده در   اند: صحيح نيسگت  منکر است! و همان طور که برخي از اممه گفته« را در برابر خون ذمي کُشت

 ام.  بطور مفصل اين بحث را شرح داده 460تحت ش/

پرسيم: چرا شيخ غزالي عمل به اين حديث صگحيح را هگدر دانسگته اسگت؟!      وانگهي من و هر فرد خردمند و منصف مي

)آيگا مسگلمانان را    «:لَكُمْ كَيْافَ تَحْكُمُاون  أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا » ي: که اين حديث با مفهوم عام آيه حال آن

 « 36-35قلم »کنيد؟!(  کاران ]کفار و مشرکين[ قرار دهيم؟ شما را چه شده؟ چگونه داوري مي همانند جنايت

خواهد بگه مفگاهيم    موضوع مورد بحث ما نيست. اما غزالي به ظاهر نصوص سخت حريص است و مي  هر چند سياق آيه

ها بگراي ايگن مسگأله بسگيار اسگت. از جملگه        ي احاديث خاص شده باشد. مثال زند هر چند بوسيله عام آيات قرآن چن 

همين مسئله که پي  تر ذکر کرديم که غزالي با تمام علما اعم از محدثين و فقها مخالفت کرده بود، چرا که همه فقها و 

)يگک  «: النفس و بالنفس»ي:  را به مخالفت با آيهدانند لذا غزالي علما  بهاي مرد مي بهاي زن را نصف خون محدثين خون

 نفر در برابر يک نفر( متهم مي کند!؟ 

گويد: کسگاني کگه    محترم در تأمل به نرمي شيخ غزالي با دشمنان خدا )يهود و نصارا( با من باش که مي طبچهارم: مخا

هاي متعدد وي  گيري هاي  را با موضر ين حرفو ا 1«برادران ما!»گويد:  و بسي اوقات مي« اند! از نظر ديني با ما مخالف»

گيري تندي در برابر افراد زنده و مرده بويژه دانشجويان مسلمان  در برابر برادران مسلمان  مقايسه کن که چگونه موضر

ي اهل حديث و شگارحان حگديث گفتگه بگود نقگل کگرديم. افسگوس! آيگا ايگن           هايي که درباره دارد. اندکي پي  حرف

أَذِلظةٍ عَلَاى الْمُاؤْمِنينَ أَعِازظةٍ عَلَاى     »ي:  نوشته است، مطابقت دارد؟! يا با آيه« المسلم خلق»نچه در کتاب خود برخورد با آ

 « 54مامده/»)در برابر مؤمنان متواضر، و در برابر کافران سر سخت و نيرومندند.( «: الْكافِرينَ

                                                 
  !؟اين تعبير اوست گويد: برادران ما! . غزالي به يهود و نصارا مي1
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)اي کسگاني کگه ايمگان     «:لُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللظهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَيَا أَيُّهَا الظذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُو»ي:  و آيگه 

دهيد ]بدانيدکه اين[ موجب خشم عظيم اهلل خواهد شد که چيزي  گوييد که خودتان انجام نمي ايد! چرا چيزي مي آورده

 « 3-2صف»کنيد(  بگوييد که عمل نمي

 ها مخالف نيست؟! کرد غزالي آشکارا با اينيا عمل آ

پگذيرد و   هاي بسيار زياد غزالي است. اما از احاديث ضعيف هر چه را بخواهد مي گيري هاي اندکي از موضر ها نمونه اين

 کند.  هاي کور، رد مي اي معتبر نزد علما، با پراکنده گويي هر چه با هواي نفس وي مخالف باشد بدون توجه به قاعده

هاي غزالي بدانند که روش وي در رد احاديث صحيح با روش علماي فن  ين مسايل را يادآور شدم تا خوانندگان کتابا

مخالف است. حتي غزالي از کساني نيست که بتواند حديث صحيح را از حگديث ضگعيف بوسگيله قواعگد آن تشگخيص      

و حتي با علمگا هگم    -دليل قاطر بر اين واقعيت است! هايي که متذکر شدم، السيره با تخريج بنده و نمونه کتاب فقه -دهد

)بگگا راسگگتگويان ]علمگگاي[ حقيقگگي  «:وَكُونُااواْ مَااعَ الصَّااادِقِين» فرمايگگد: نيسگگت. و همگگان طگگور کگگه خداونگگد متعگگال مگگي 

 (119)توبه/باشيد(.

 « 7انبياء/»انيد از آگاهان بپرسيد(. د اگر نمي پس) «:فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ الَ تَعْلَمُون» فرمايد: و مي

هايي که ذکر کگردم، همگه همگين واقعيگت را      اي که بر تخريج بنده در مورد احاديث کتاب  نوشته و نمونه آري، مقدمه 

از علماي حديث و با آنان نيست. حداقل بايد با زبان حال بيت شعر همان  گزدهد، بنابراين غزالي هر مورد تاکيد قرار مي

 صر جاهليت را بگويد که گفته است:شاعر ع

 غويتُ وإن ترشَد غزيّة أرشد      وهل أنا إال من غزية إن غوت

ي غزيگه هگدايت شگود مگن هگم       شوم و اگر قبلگه  ، گمراه ميمگر نه اين است که من از قبيله غزيه هستم اگر گمراه شود 

 م.شو هدايت مي

بر حديث صحيح بخاري دربگاره آالت موسگيقي و روش وي در تضگعيف    در پايان نگاهي داريم به موضر غزالي در برا 

آن، بايد بگوييم که تنها همين بحث کافي است که بدانيم او در نقل احاديث فقط پيگرو هگواي نفگس و گمگان انحرافگي      

ي شگعبان جروبحگث    ي شگب نيمگه   خطاب به يکي از علماي خليج در حالي که با وي درباره 67-66خود است!؟ در ص

اند از احاديثي که در خصوص تحريم غنگا   شعبان روايت کرده  کنم احاديثي که درباره نيمه گويد: گمان مي کند، مي مي

  1تر باشد!؟ ، قوي و موسيقي نقل شده

حرف   همين گمان او براي محکوميت به جهل و ناداني وي بس و بيانگر اين حقيقت است که وي بدون انديشه

اندازد که خداوند از زبان کفاري که نسبت به برانگيخته شدن پس از  را به ياد آن آيه ميزند!؟ اين سخن غزالي م مي

دانيم قيامت چيست؟  )ما نمي «:مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نظَُنُّ إِلظا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ»: فرمايد مرگ شک دارند. مي

  « 32جاثيه »و به هيچ وجه يقين نداريم(. ما تنها گماني در اين باره داريم، 

                                                 
  126ي فارسي ص ترجمه .1
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که به ظاهر هدف از جر و -ي روز آن باشد ي شعبان فضيلت عبادت شب و روزه حال اگر منظورش از روايات نيمه

 )بسيار ضعيف است!(. «: ضعيف جداب»اين يک حديث بي  نيست که إسناد آن  -بحث وي با آن عالم همين بوده است

 «. موضوع است»ام  که بررسي و نقد کرده گونه حتي اين روايت آن

 ام.  مورد نقد و بررسي قرار داده 2132تحت ش« الضعيفه»اين روايت را در جلد پنجم 

شوند، باشد که باز هم يک روايت است که از  اما اگر منظورش روايت مغفرت تمام مخلوقات بجز افرادي که استثنا مي

ها خالي از ايراد نيست. به همين دليل بسياري از علما  که هيچ يک از آن گروهي از صحابه با الفاظ مختلف نقل شده

 اند. گويد، اين روايت را ضعيف دانسته همان طور که ابن رجب مي

اما ابن حبان اين حديث را صحيح دانسته است در حالي که در سند آن انقطاع وجود دارد. لذا بگه دليگل طگرق مختلگف     

 1144ي تحگت شگماره  « الصگحيحه »اقل حسن برسد به همين سبب ايگن روايگت را در   ممکن است به درجه صحيح يا حد

م.  ا قگرار داده  1980تحگت شگماره  « صحيح الموارد الضگمنن »ام حتي اين روايت را در قسمتي از کتاب جديد خود  آورده

همگين رسگاله    و شگرح ايگن واقعيگت را در    -وقتي اين روايت ضعيف است، کجا با احاديث تحريم موسيقي که بسگيارند 

 قابل مقايسه هستند؟!  -خواهيد ديد

اي هواپرست مغرور! اين احاديث )احاديث تحريم موسيقي( کجا و آن روايت کجاي؟ جاي شگفتي است که غزالي از 

گونه سخن گفگتن بگا آن کگه ايگرادي نگدارد اّمگا بگه         گويد! اين نويسنده غير مسلمان با عرض پوزش و معذرت سخن مي

هگا تاجگايي    کنگد. ايگن دشگنام    هايي است که نثار سلف و علما و دانشجويان عامل به سگنت مگي   ز آن دشنامتر ا مراتب کم

توانگد مگگر آن    زشت است که اگر کسي)از افراد مذکور( بخواهد اين کاالي تو را به خودت برگرداند، بطور قطر نمگي 

 اي همانند: تويِ غزالي باشد!؟  ي بد زبان و نويسندهآدمفرد، 

بگا انزجگار پاسگخ داد: ايگن درسگت نيسگت!       »نويسگد:   کند و از قول او مگي  زالي پاسخ آن عالم خليجي را ذکر ميسپس غ

 «حرمت موسيقي و ابزار آن از احاديث نبوي ثابت است!؟

  «.اين يک حقيقت مسلمي است که کسي جز هالك شده از آن منحرف نخواهد شد!»آلباني گويد: 

بايگد چگه عملگي انجگام دهگي... ابگن حگزم         با هم بخوانيم. سپس ببين که را ابن حزم گفتهگويد: بيا آنچه  سپس غزالي مي

 1..گويد:. مي

رود کگه   احتمگال مگي   سخناني رد و بدل شده است،شان چه  گونه سخن گفته است. اما نگفته که پس ازآن بين اين ،آري

نيست بلکه روش فرد جاهل و مقلدي است کگه در  باشد که اين شيوه از راه و روش علما   آن عالم به غزالي تفهيم کرده

 پي اقوال علما هستند، هر چند با قرآن و سنت مخالف باشد.

دهد. در اين جا بايگد از غزالگي بپرسگيم کگه      در حقيقت عالم کسي است که استدالل معتبر را با استدالل معتبر پاسخ مي 

خوش کردي! درباره عموم علما اعم از محدثين و فقهايي وقتي تو به استدالل ابن حزم )آن هم فقط در يک مسئله( دل 

چگون ابگن    گگويي؟! آن هگم علمگاي بزرگگواري هگم      اند، چه مي که ابن حزم را در تضعيف حديث بخاري و... نقد کرده

                                                 
  127-126ترجمه فارسي نگرشي بو در احاديث نبوي ص .1
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تکبگر   زند و شان را ذکر خواهيم نمود! اگر اين را به غزالي بگويي سرباز مي قيم و... که اقوال تيمه، ابن صالح، نووي، ابن

 بزي است حتي اگر پرواز کند!(.«: )عنزة ولو طارت» اند: المثل گفته ورزد!؟ اما در ضرب مي

جا توضيح دهيم مسايلي را که غزال از ابن حزم نقل کرده تا چه حد علمي و معتبر است. وي  هدف اين است که در اين 

حزم با دو علت انقطگاع و شگک راوي    بندر سه صفحه، ده حديث آورده که حديث آخر آن، حديث بخاري است که ا

است. ليکن غزالي اين را ذکر نکرده بلکه بجاي آن اين سخن ابن حزم را نقل کرده کگه   در نام صحابي، آن را رد کرده 

گويگد: در ايگن    شود! چون غالباب داراي اسنادي متصل هستند. ابن حگزم مگي   گويد: به معلقات امام بخاري استدالل مي مي

 1بين بخاري و صدقه بن خالد، راوي حديث؛ انقطاع وجود دارد. چونمنقطر است، روايت سند 

جا هدف نقد ابن حزم نيست، اما اين اسناد متصل است و نقد ابن حگزم را ذکگر خگواهيم کگرد. بلکگه در ايگن جگا         در اين

 خواهيم جهالت و ناداني نقل کننده سخن ابن حزم را توضيح دهيم. مي

 « معلقات امام بخاري قابل استدالل هستند... مسلماب»گويد:  اول: مي

اين جمله غلط و گن  )و در آن تدليس کرده( است! دليل غلط بودن آن اين است که در علگم اصگطالحات و اصگول    

معلقات امام بخاري بصورت مطلق  -که از نظر غزالي ارزشي ندارد مگر زماني که با هوا و نظرش موافق باشد!؟ -حديث

)روايت کگرده اسگت(. يگا    «: ويرَ»ي جزم مانند:  اند که امام بخاري با صيغه نيست! تنها زماني قابل استدالل قابل استدالل

اهلل اين بحث را مفصال در  شاء طور که در اين حديث گفته است. إن )گفت(. روايت کند. همان«: قال»)از قول(. يا «: عن»

 فصل سوم ذکر خواهيم نمود.

 شود(.  به آن استدالل مي)«: يؤخذ بها»گويد:  مي

اين جمله نيز گن  )و تدليس کرده( است، چرا که فعل را بصورت مجهگول آورده در حقيقگت منظگور ايگن اسگت کگه       

کنيم(. زيرا بسي اوقات  )ما به آن استدالل مي«: نأخذ بها»گويد:  کنند. اما نمي ديگران به معلقات امام بخاري استدالل مي

گوينگد: معلگق    شود. همان طور که خودش در اين جا از استدالل بگه روايتگي کگه مگي     تالل نميبه معلقات امام بخاري اس

خود داري کرده چگونه چنين نباشد، حال آن که در بسياري از احاديثي که بخاري بصورت متصل روايت کرده   است،

باشگند، غزالگي     کگرده  گانگه اممگه روايگت    هگاي شصگت   گانه و حتي کتگاب  هاي ش  است. حتي اگر مسلم و ديگر کتاب

 ذکر کرديم.  تر پي گونه احاديث را  هايي از اين پذيرد! نمونه نمي

گويد:  بن عمار از اساتيد امام بخاري است! به اين ترتيب وقتي امام بخاري مي داند که هشام  دوم: در حقيقت غزالي نمي

 يگا  «قگال هشگام  » گويگد: ري ايگن فرقگي نگدارد کگه ب    تعليق نيست، بلکه متصل است و براي امام بخا« قال هشام بن عمار...»

اين مسئله را در فصل سوم توضح خواهيم داد و نيز اين با سخني از خود ابن حزم مورد تأييد قرار « حدثني هشام»بگويد: 

 خواهد گرفت. 
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« اع وجگود دارد بين بخاري و صدقه انقط»گويد:  سوم: غزالي شايستگي اين را داشت که اشتباه ابن حزم را بفهمد که مي

، هشام بين بخاري و صگدقه وجگود دارد  دليل آن است که اند بين بخاري و هشام است، به  چون انقطاعي که گمان کرده

 براي همه روشن خواهد شد که سند به صورت فوق است.  در ادامه بحث

بن حزم نشود که بدون علم چهارم: وقتي حقيقت به اين صورت است به طريق اولي غزالي بايد متوجه غلو و تند روي ا

نشينند )در  اند: پرندگان با هم نوعان خود مي کند و تعجبي هم ندارد، چون همان طور که گفته حديث پيامبر را رد مي

زبان ابن حزم و شمشير حجاج »اند:  اش گفته گوييم: کبوتر با کبوتر باز با باز...( لذا حق اوست که درباره فارسي مي

 :ن سخن ابن حزم است که درباره حديث هشتم غزالي از او نقل کرده است: در آن حديث آمدهمنظور آ«. برادرند

فرمود،آواز  اهلل از دو آواز ملعون منر   )رسول «:عَنْ صَوْتَيْنِ مَلْعُونَيْنِ: صَوْتِ نَائِحَةٍ، وَصَوْتِ مُغَنِّيَةٍاهلل  رسول نَهَى»

 خوان وآواز ترانه ]موسيقي[(. نوحه

 « شناسيم و اين روايت ارزشي ندارد! براي اين حديث سندي نمي»گويد:  ي اين حديث مي درباره ابن حزم 

 1«.سند آن ارزشي ندارد!»گويد:  اما غزالي به نقل از وي مي

رساند. چرا که علما وقتي براي  در حقيقت تندروي و بهانه جويي او را مي «و هذا ال شئ»گويد:  اين که ابن حزم مي 

 : )براي اين اصلي سراغ نداريم(.«ال نعلم له اصالً»گويند:  سناد و طريقي نيابند ميروايتي إ

 )هيچ اصلي ندارد(.«: ليس له اصل»گويند:  يا با مبالغه مي 

تر  صحيح« ال نعلم له اصالب»اند. اما اصطالح اول:  گونه که برخي از حافظان حديث از متقدمين مانند: عقيلي گفته آن 

راي افرادي مانند ابن حزم که از حافظان و متخصصان در فن حديث نيستند، براي چنين فردي و مقلدان  است. بويژه ب

است، در به کار بردن اصطالحات  همانند: غزالي واجب است که از بيم وقوع در تکذيب حديثي که پيامبر فرموده 

تر نيست و  بندد کم اهلل دروغ مي ه بنام رسولکند از کسي ک احتياط کنند، چون گناه کسي که حديثي را به ناحق رد مي

)بلکه چيزي را که علم نداشتند تکذيب  :«بَلْ کَذَّبُوا بِما لَمْ يُحيطُوا بِعِلْمِهِ»فرمايد: ي مشرکان مي خداوند متعال درباره

 « 39يونس/»کردند(. 

گروهي از حافظان مشهور حديث  عوف و انس بن مالک دارد که در واقر روايت فوق دو سند به روايت عبدالرحمن بن

( نقل 202/18همان طور که ذهبي در السير)-از جمله: طيالسي و بزار که از حافظان معروف در نزد ابن حزم هستند. 

-وجود دارد. « الترغيب»اند و اين حديث در  است. اين روايت را آورده از مسند اين دو به کثرت استدالل کرده  - کرده

خواهم بگويم که غزالي به  است. نمي  ها مراجعه نکرده وجود دارد اما غزالي به اين کتاب -مودبعدا ذکر خواهيم ن

 (.)مانند: شتر مرغ در برابر شکار چي است! که توان فرار ندارد!«: إنه كالنعامة مع الصياد» مصداق:
شگده اسگت، بلکگه آن را    خنگک ن  «و هاذا الشائ  : »گويگد  پنجم: دل غزالي براي رد آن حديث با قول ابن حزم کگه مگي  

رساند! يا بيانگر غفلت بي  از  اين نهايت ناداني وي را نسبت به اين علم مي «وسنده ال شئ!»گويد:  تحريف کرده و مي
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)چيزي کگه بگي  از حگد     «:حبک الشيء يعمي ويصم»گفتند:  مي حد است، چرا که هوا پرستي بر او غلبه دارد. در قديم 

 ند(. گردا و کر مي دوست داشته باشي تو را کور

قابگل تطبيگق   « هيچ سندي براي اين سگراغ نگداريم  »گويد:  در حقيقت اين قول تحرف کننده با آن سخن ابن حزم که مي

بپگذيرد   -حتي اگر با اشاره به ضعف هگم باشگد   -تواند، نفي مطلق سند يا اثبات سند را نيست. چون عقل هيچ انساني نمي

شناسگي!   آن هم در يک جا!؟ آقاي غزالي! خگودت را بشگناس، پروردگگارت را مگي    « سند آن ارزشي ندارد!»که بگويد: 

لَيْسَ مِنْاَّ مَنْ لَمْ يُجِالظ كَبِيرَنَاا   : »فرمايگد  اهلل تو را به آن دستور داده است، رعايت کن! آن جا که مي وآن ادبي که رسول 

س احترام بزرگان ما را رعايت نکند و به کودکان ما ترحم نکند و حق عالم )هرک 1«:وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرَفْ لِعَالِمِنَا حَقظهُ

 « 66/1التعليق الرغيب»ما را نشناسد از ما نيست(. 

ي مگويي   هگا بگه انگدازه    اي شيخ! پايت به لب گور رسيده قدر علماي حديث، سنت و فقهاي امت را بگدان و از مسگير آن  

إِنظ أَبْغَاضَ  »فرمايگد:   را نخور! پيامبر ما که درود و سالم الهي بر او باد! مي هايت منحرف نشو و فريب جدل، قلم و نوشته

 « متفق عليه»)منفورترين مردان در نزد اهلل )افراد( لجوج ستيزه جو هستند(.  2«:الرِّجَالِ إِلَى اللظهِ اذَلَدُّ الْخَصِمُ

هگاي متخصصگان و    يي که افگراد آن بگه حگرف    جامعهدر  -زندگي ديني-داني که زندگي مادي و حتي آري، تو يقيناب مي

کنند دوام نخواهد يافت. آن قدر اين واقعيت روشن است که نيازي به ذکر مثال نيست. و بطگور   مي دانشمندان آن توجه

داند حديث  خواهد صحت حديث يا مسئله فقهي را بداند به يک نويسنده يا دعوتگر مسلماني که نمي مثال کسي که مي

داند و  چيست؟ و از اصول اين دو علم بي خبر است و حتي منابعي که بايد براي فهم اين مسايل استفاده کند، نميو فقه 

 اند: کند. همان طور که گفته يا به هر سببي توان اين کار را ندارد، مراجعه نمي

 «وإذا لم تر القمر بازغاب              فسلم ألناس رأوه باألبصار»

 بيند(. بيني تسليم کسي باشي که آن را با چشمان خود مي وع ماه را نمي)وقتي تو خود طل

در حقيقت تو )غزالي( نه از علماي حديث هستي و نه از علماي فقه )در هيچ يگک از ايگن دو تخصگص نگداري( گمگان      

نشگدي کگه هگيچ    تکبر و نيرن  بر تو غلبه کرده باشد تا اين واقعيت را انکار کني! و تسگليم هگم    چيزي جزکنم که  نمي

دانگي يگا    رسگد کگه تگو نمگي     شان! چنان به نظگر مگي   بلکه در مقام رد بر آنان برآمدي آن هم با تمسخر و استهزاي به اقوال

)تکبر انکار حق و کگم شگمردن    3«:النَّاسِ الْکِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْصُُ» اهلل فرموده است: اي اما ايمان نداري که رسول فهميده

 «1626و 134الصحيحة » مردم است(.

اسگت: بخگل     کننگده  )سه چيگز هگالك   «:ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ  مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتظبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ» فرمايد: مي و 

 « 658الصحيحه ش»ورزيدن زياد، هواپرستي و خودپسندي(. 
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تگر   )اگر مرتکب گناه نشويد بر شگما بيمگي نگي    «: ، الْعُجْبَمِنْهُ أَكثرلَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ  لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ»فرمايد:  و مي 

 «658الصحيحة ش» .آن دارم که خود پسندي است(

خگواهم همگه    چه پيامبر بر تو بيم داشت، بترس! و گرنه از هالك شدگاني! اين خير خواهي اسگت کگه مگي    بنابراين از آن

را که در اين زمان فراوانند، نصيحت کنم! و دين نصيحت و خيرخواهي است. در حالي کگه تگو    مخالفان محدثين و فقها

اند احاديث  ي گور قرار داري و نيز افرادي همانند: حسن سقاف ومقلدش حسان عبدالمنان که در تالش همانند: من برلبه

کننگد کگه در ايگن     مگي  و چنگان وا نمگود   ورزند صحيح را ضعيف قرار دهند و با حافظان حديث و نقادان آن مخالفت مي

دهند. برايم شرايطي  زمينه مجتهد هستند نه مقلد و براي مخاطبان با مسايلي خالف واقعيت، حقايق را دگرگون جلوه مي

فراهم شد که برخي از احاديث صحيحي که ضعيف قرار داده بود او را نقد کگنم و توضگيح دهگم کگه وي در ايگن علگم       

 «:وكيف يطير ولما ياريش »خواهد خود نمايي کند. و به مصداق آن سخن حافظ ذهبگي:   مي د ليکن چندان آگاهي ندار

 کند!؟(. )بال درنياورده چگونه پرواز مي

از جمله احاديثي که ضعيف قرار داده يکي همين حديث بخاري است که در تضعيف آن راه نيرن  را در پي  گرفته  

هگاي آخگر جلگد اول چگاپ جديگد       تي ابن حگزم هگم نگفتگه اسگت! در پيوسگته     است و چيزهايي گفته که از گذشتگان ح

کنگد و دگرگگون    ام و ثابت نمودم که حقايق را انکگار مگي   ناداني و بي خبري وي از اين علم را توضيح داده« الصحيحه»

 دهد!؟ اميد است برايم ميسر شود که در اين رساله هم مقداري از آن مسايل را بياورم! جلوه مي

  هاي تو بر احاديث صگحيح،  ي تلخ يورش کند و امثال او از ثمره غزالي! شايد اين کسي که به احاديث صحيح تعدي مي يآقا 

تا جايي که حرج و مرج علمي پديد آمده و دايره آن بين امگت و   1اممه و عدم توجه به صحيح و ضعيف قرار دادن اممه باشد.

دهگد. حگال بيگا و از ايگن      خواهد حديث را صحيح يا ضعيف قرار مگي  که مي جوانان مسلمان گسترش يافته و هر يک هر طور

روش منحرف و امثال اين توبه کن و اگر چنين نکني گناه اين عمل و گناه هر کس از تو پيروي کنگد، بگه دوش تگو خواهگد     

مَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنظةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنظااِِ وَهُاوَ   إِنظ الرظجُلَ لَيَعْ» فرمايد: اهلل مي بود! از خداوند متعال حسن خاتمه را بخواه که رسول

)يک نفر عمل بهشتيان را از نگاه مردم  2«:ةِمِنْ أَهْلِ النظارِ وَإِنظ الرظجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النظارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنظاِِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنظ

که بهشتي اسگت]و   دهد حال آن يان را انجام مي ي است و يک نفر از نگاه مردم عمل درزخيکه دوزخ دهد حال آن انجام مي

به  يدر حديث ي آخر حديث که بين کروشه است، و افزوده« متفق عليه»ها بستگي دارد[(.  بدانيد که اعتبار اعمال به خاتمه آن

 «97 96 / 1ظالل الجنة » روايت بخاري است.

                                                 
نوشتي كه در آن با اهل  -ناميده،« االسطوره»ي جن نوشته و آن را  بر كتابش درباره-اي كه  ا در مقدمهام اين تعدي كننده بر احاديث صحيح ر بعدها وقتي ديده .1

توصيف كردي، يقين كردم و اين مرا به ياد آن ضرب المثل « العالمه الشيخ»سنت مخالفت ورزيده است و طبق عادت عقيده معتزله را ترجيح داده است. وي را به 

تر از كركس كه در پرواز و حركت كُنْد  اي كوچك گوييم: كبوتر با كبور باز با باز!( و بغاث)پرنده )در فارسي مي نشينند! ان همنوعان خود را مياندازد كه: پرندگ مي

  گوييم: كس نباشد در سرايي موش باشد كدخدايي! شوند! در فارسي مي و ضعيف است( در سرزمين ما كركس مي

  320بخاري ش/ .2
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رَّبنا اغفِرلَنا و إلخوانِنا الّذين سَبَقُونا باإليمانِ و ال تَجعَل في قُلُوبنا غاِلًّ للظذين ءامَنوا ربَّنا إِنّكَ » فرمايد: خدوند متعال مي

  که ايمان  کساني اند مغفرت بفرما و در دل ما نسبت به )پروردگارا! ما و برادران ما که با ايمان از دنيا رفته :«رَءُوفٌ رحيم

 «10حشر/»قرار مده که تو رموف و رحيمي(.  اي اند کينه آورده

أشاهد أن ال إلاه إال أنات،    اللهگم و بحمگدك،     االمي وعلگي آلگه و صگحبه وسگلم سگبحانک      اهلل علي محمدالنبي و صلي 

 أستغفرك وأتوب إليك.

 محمدناصرالدين آلباني. 1415عمّان ماه محرم 
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 نقد: يزهگنقدي بر رسالة ابن حزم و بيان ان
بگا تحقيگق دکتگر إحسگان     « أمباح هگوأم محظگور   الغنا الملهي الرساله في»اي به نام  ي رسامل ابن حزم، ساله در بين مجموعه

را  آنرشيد عباس، چاپ دارالهناي بوالق مصر، بدستم رسيد. ابن حزم در اين رساله احاديث تحگريم موسگيقي و آالت   

 : کند مي گيري گونه نتيجه ها اين عيف قرار دادن آنکه بي  از ده تا است آورده و سپس با ض

: )در حالي که «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرظمَ عَلَيْكُمْ» فرمايد: باره هيچ حديث صحيحي نيست و خداوند متعال مي وقتي دراين

 « 119انعام/»اهلل بطور مفصل آنچه را براي شما حرام کرده، اعالم کرده است(. 

: )او ذاتي است که تمام آنچه در زمين وجود دارد، براي شما «هُوَ الظذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً»: فرمايد و مي

 « 29بقره/»آفريده است(. 

فَحُارِّمَ مِانْ    إِنظ أَعََْمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَارظمْ »پيامبر فرمود:  د بن ابي وقاص روايت مي کند کهسع

ها در اسالم اين است که از کسي چيگزي بپرسگند کگه حگرام نباشگد آن را بخگاطر        ترين جنايت )از بزرگ1«:أَجْلِ مَسْأَلَتِه

 تحريم کند(.  ،سوالي که از او کردند

 زم آروده،حگ  اي که ابن اگر اين مقدمه ،گيري را رد کند گويد: براي هيچ عالمي مجالي نيست که اين نتيجه ابن حزم مي

ي موسيقي را ضعيف قرار داده است!( اما هيهات هيهگات!   اي که در آن تمام احاديث تحريم کنده درست باشد! )مقدمه

 در علگم حگديث  و صاحب نظگران    ي علما )هرگز چنين نيست!( چون برخي از احاديثي که ضعيف قرار داده در نزد همه

ها احاديگث ديگگري نيگز     اند. عالوه بر اين فاق همه ابن حزم را رد کردهصحيح است. و همان طور که اشاره کرديم به ات

انگد و در بحگث نقگد     کگه صگحيح   ها از ابن حزم پوشيده مانگده حگال آن   ها يا تنها إسناد آن وجود دارد که إسناد و متن آن

ن به هدف بيان اين حقايق ابوزهره و غزالي که از ابن حزم پيروي کرده بودند، يکي از اين احاديث را ذکر کرديم. اکنو

م. اميد است براي تمام کساني که براي روز  ا خبرند، اين رساله را تاليف کرده ها بي علمي که بسياري از دعوتگران از اين

 کنند، مفيد واقر گردد. و اين رساله را در هشت فصل تنظيم کردم: آخرت تالش شايسته مي

 و آالت موسيقي. فصل اول: احاديث صحيح در تحريم ترانه -1 

 فصل دوم: شرح واژگان احاديث.-2 

 اند. فصل سوم: نقد ابن حزم و کساني که برخي از اين احاديث را ضعيف قرار داده -3 

 شود. فصل چهارم: احاديث تحريم آالت موسيقي، تحريم تمام آالت موسيقي را شامل مي-4 

 فصل پنجم: مذهب علما در تحريم آالت موسيقي. -5 

 ها. دانند و پاسخ آن ششم: شبهات کساني که موسيقي را مباح ميفصل -6

 ي بدون آالت موسيقي. فصل هفتم: ترانه -7 

 ي تحريم موسيقي.  فصل هشتم: فلسفه -8 

 پردازيم. ها مي پس از اين توضيح به توفيق خدا به شرح هريک از اين فصل 

                                                 
  ام. اين حديث را تخريج كرده 3276ش/« الصحيحه»مسلم و... و در  ،6745شبخاري . 1
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 فصل اول

 است: ذيلاز پيامبر نقل شده به شرح  آنتحريم موسيقي و ابزار  روايات صحيحي که درباره

برادر مسلمان، بايد بدانيم رواياتي که در اين باره از پيامبر نقل شده بسيار است که ابن حزم و ابن قيم بيشگتر از ده تگا را    

شود و آن حرام بودن  ابت ميها يک نتيجه ث اند. اين بيانگر کثرت روايات در اين موضوع است که از همه آن ذکر کرده

کگه   طگور ن آ-موسيقي از ديدگاه اسالم حتي اگر فرض کنيم که در سند هر يک از ايگن روايگات ايگرادي وجگود دارد     

زيرا روايات ضعيف  ؛باز هم براساس قواعد مورد اتفاق علما در علم حديث حکم آن ثابت است -کند مي حزم ادعا ابن

 کند(.  تأييد مي باکثرت طرق يکديگر را تقويت و

حجگر و   هاي مصطلح حديثي مفصال مورد بحث قرار گرفته است. براساس همين قاعده حگافظ ابگن   اين موضوع درکتاب

 اند. ها از سر هستند(. را قوي شمرده )گوش 1«:اذُذُنَانِ مِنَ الرظأِِْ»کساني ديگر حديث: 

اي کگه ايگن حگديث را     آورده و نام چهار نفر از صحابه« النکت علي ابن صالح»ابن حجر اين حديث را در کتاب خود  

 برد. اند و ايرادهاي هر چهار سند را توضيح داده و سپس با اين جمالت کالم  را به پايان مي روايت کرده

ي اين حديث ثابت است، بنگابراين   مصنف پس از بررسي مجموعه طرق حديث فوق به اين نتيجه رسيده که اصل و پايه

 کگه  حديث از رواياتي نيست که بدان عمل نشود. و حتي بسياري از روايات ديگري غير از اين هم هسگتند  گويد اين مي

 اند. و اهلل اعلم! رسيده« حسن»ي  ر زياد بودن طرق آن به درجهطبه خا

بعضي ام که در  تخريج کرده 56ش/« سلسله االحاديث الصحيحه»بنده طرق متعدد اين روايات را در جلد اول از کتاب  

از طرق آن يکي از برادران که خداوند به او پاداش خير دهد! مرا نقد کرده است، علي رغم اين باز هگم بگه دليگل طگرق     

 ام. ثبت کرده« السلسله الصحيحه»متعدد آن حديث را در 

د هگر  هاي اين موضوع را بياورم و هريک را تخريج دقيق و علمي نمايم و اسگنا  تصميم گرفته بودم که تک تک حديث

يک از روايات صحيح و غير صحيح را جداگانه براساس قواعد علم حديث بررسي، تحقيق و تخريج کنم، و الفاظي که 

بيانگر صحت ادعاي ماست مشخصاب ياد آوري نمايم ولي باگذشت زمان چنان به نظرم رسيد که اين کار موجب طوالني 

د، بنابراين من فقط ش  حديث از بين روايگات  آي مي نظر در تر از حجم مورد  ي ما بزرگ گردد و رساله مي شدن بحث 

اصطالحات علگم   طبقبر مبناي قواعدي که اشاره شد، اين ش  حديث صحيح و ثابت هستند و  چونرا انتخاب کردم، 

 حديث صحيح لذاته هستند. 

و  254و  251و  248و  239)ت جلد اول صفحا« اغاثه اللهفان من مصامد الشيطان»بهاي  براي اطالع بيشتر به کتاب گران

 2رجوع کنيد.( 265 – 261و  256

                                                 
  478ابن ماجه ش/ .1

تأليف برادر بزرگوار عبداهلل « احاديث ذم ا لغناء و المعازف في الميزان» اي به نام كه نزديك بود نوشتن اين رساله به پايان برسد يكي از برادران رساله در حالي. 2

واقعأ كاري كرده كه تا بحال كسي نكرده  .باره جمع آوري شده است نَرم كتابي ارزشمند، جامع روايات و آثاري است، كه در اينه ب .فرستاديوسف جديع برايم  بن

اين  به حال درتا هايي كه  كه تك تك روايات حديث را به شيوه علمي به نقد كشيده، و اين كاري است كه در كتاب دانم. با توجه به اين كه من مي است، تاجايي
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لَيَكُونَنظ مِنْ أُمَّتِى أَقْاوَامٌ يَسْاتَحِلُّونَ الْحِارَ    »: پيامبر فرموداشعري روايت است که  -يا ابومالک-از ابوعامر حديث اول:

لِحَاجَةٍ فَيَقُولُاوا  -يَعْنِى الْفَقِيرَ-جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْوَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنظ أَقْوَامٌ إِلَى 

امت من افرادي پيدا  )در ميان «:الْقِيَامَةِ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيُتُهُمُ اللظهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ 

دانند. همچنين افرادي خواهنگد آمگد کگه در کنگار قلگ        مي خواهند شد که زنا، ابريشم، شراب و آالت موسيقي را حالل

يايگد و از   آورد، مسگکيني نگزد آنگان مگي     ها را به خانه مي کنند و هنگام شام که چوپان، گوسفندان آن مي کوهي زندگي

فگرو   کنگد و کگوه را بگاالي آنگان،     مي يند: فردا بيا. اما شب هنگام، خداوند آنها را هالكگو خواهد، مي آنان، چيزي مي

 نمايد(. مي کند و تا روز قيامت به خوك و ميمون، تبديل مي ريزد. و گروهي ديگر را مسخ مي

« االَشگربه  کتگاب »ي جگزم آورده و حجگت قگرار داده اسگت و در      با صيغه« صحيح خود»اين حديث را بخاري در کتاب 

و قال هشام بن عمار، حدثنا صدقه بن خالد، حدثنا عبدالرحمان بگن يزيگد بگن جگابر: حگدثنا عطيگه بگن قگيس         »نويسد:  مي

از  -الکالبي، حدثني عبدالرحمان بن غنم االشعري قال: حدثني ابوعامر او ابومالک االشعري، به خدا به من دروغ نگفته!

 ور را گفت. گويد: حديث مذک پيامبر شنيده که مي

نويسد: درباره آالت لهو حديثي صحيح است کگه آن را بخگاري    ( مي1/294شيخ االسالم ابن تيميه در کتاب االستقامه )

 ي جزم که در شرط خود بخاري داخل است، آورده است. معلق و با صيغه

المغنگي  »ن بر اين حديث در کتاب ها مانند: معلقي است که حافظ عراقي در تخريج آ به نظر بنده )آلباني( اين نوع معلق

نويسد: از آن جايي که غالباب بين روايات معلق و راوي فاصله و قطر وجود دارد، معلقگات   ( مي2/271«)عن حمل االسفار

                                                                                                                                                                  

رسد، فقط براي خواننده همين بس كه بداند مجموع روايات و آثاري كه جمع كرده نزديك  به پايه اين كتاب نمي -پايبندي به اين علم شريف با -اند نوشتهموضوع 

نها صحيح است به اين ترتيب بايد بگويم كاري كه ي از آرخاند و)هجده( اثر موقوف ذكر كرده است كه ب و)هفتاد تا( ضعيف به صدتا است )هشت( تا از آنها صحيح

طور كه انتَار داشتم در تضعيف  البته آن است. حتي بيشتر انجام داده و اين برادر ارجمند انجام داده ،انجام دهم به اين موضوع ت مربوطاخواستم روي رواي من مي

هر يك را از ديگري بايد تر باشد، لذا  كرد تا درك و فهم آن بر خواننده آسان ر مخلوط ميمباح و حرام را با يكديگ نبايد روايت ت دقيق عمل نكرده است وارواي

مانند حديث عايشه و ابن عمر كه ابن  .ها را بيان نكرده است داده و استنباطنمورد بحث و بررسي قرار  ه كه نويسنده محترم بعد فقهي روايات راژجدا نمايد، به وي

و من دوست داشتم حديث شماره هفت در  !پاسخ وي در صفحات آينده ذكر خواهد شد، انشاء اهلل . كهبودن موسيقي را استنباط كرده استحزم از اين دو حديث مباح 

؛ زيرا اگر چه در سند آن ضعف وجود دارد ولي چون ضعف آن زياد نيست و اسناد و داد ميحديث دوم در بحث من را در شماره روايات صحيح قرار و كتاب او 

طور  داخل است همان ،كند ي روايات ضعيف يكديگر را تقويت مي هذكر نكرده است اين حديث طبق قاعد -آيد شش( اين بحث مي)در شماره-شاهد آن ضعيف است 

ن حديث را قبال حسن قرار گويد من اي اي كرده است. بويژه كه در پايان تخريج خود مي كه گفتيم خودش نيز در مقدمه كتابش در صفحه )هفتم(به اين موضوع اشاره

گويد به نَر بنده حداقل اگر  ي بعضي از علما فريب خورده بودم: آلباني مي داده بودم شبيب از انس پيش از اين كه در باره آن دقت و بررسي كنم زيرا به نَريه

داد. اگر چه  نس را كه بخاري حجت قرار داده است بايد حسن قرار ميي از ا داد آن هم پس از ان كه متابع ثقه داد. بايد اين حديث را حسن قرار مي صحيح قرار نمي

و اين حديث را گروهي از حافَان حديث قوي است فرد مذكور به پيروي از ابن حبان اين حديث را مدلس قرار داده است. اما حافظ ابن حجر او را پاسخ داده 

)پيامبر از گرفتن پول براي ني «: كسب الزماره  عن نهي»نويسد. هاي صحيح در صفحه پنجاه چنين مي يتزودي ذكر خواهيم نمود: و نيز در بين رواه اند كه ب دانسته

گويد  مي«. حجاج كه يكي از راويان اين حديث است»و ادامه حديث از چشم او افتاده كه آورده است « غريب الحديث»زدن منع كرده است(. از روايت ابو عبيده در

را نيز دارد زيرا لفظ  ار از نَر بنده همين موجب شده كه اين حديث را با روايات غنا )موسيقي( نياورده اگر چه لفظ زمارة در لغت: احتمال آنزن زناك :يعني« زمارة»

مي وجود دارد، اما نوازد، با اين كه به باور بنده بين زنا كاري)روپسي گري( وآالت موسيقي پيوند محك زمارة مونث الزماره است و زمارة يعني كسي كه ني مي

           ذكر شده است: 3275ش« الصحيحه»اين حديث در «.و آواز افسون زنا است ي آن نيست، به همين دليل گفته شده ساز الزمه
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ها نيست، زيرا هشگام بگن عمگار از اسگاتيد      هاي متعدد و معروفي دارند. الزم به تذکر است که: اين حديث از آن صورت

  هاي  را حجت قرار داده است. نه در يک حديث بلکگه در احاديگث   روايت« صحيح بخاري»کتاب بخاري است که در

جايي که امام بخاري فردي نيست که  نويسد: از آن مي «الفتح»ي وي در مقدمه  حجر در زندگي نامه متعددي و حافظ بن

يگا )حگدثني(   « عگن »اين کلمه در حکگم  گويد: )قال(  ي اين حديث مي تدليس روايت از وي وجود داشته باشد و درباره

بر خالف آنچه تضعيف کنندة احاديث صگحيح )ابگن عبگدالمنان(     کند که ي اين الفاظ ثابت مي يا)قال لي(است. لذا همه

  ي بحث اين واقعيت بيشتر روشن خواهد شد. در ادامهادعا کرده، حديث متصل است. 

ايگن حگديث    گويد: مي ( يکي است که72قدمه علوم الحديث، )صي ابن صالح در م عراقي با نظريهحافظ ي  اين نظريه

رود و  ي صحيح بگودن بيگرون نمگي    گيرد. به همين دليل از درجه به ظاهر منقطر است ولي حکم انقطاع را به خودش نمي

 ضعيف نيست. 

بحگث او را در فصگل   ي  است. انشاءاهلل همگه  دادهگويد: اين حديث منقطر است، مورد نقد قرار  سپس ابن حزم را که مي

 سوم خواهيم آورد. 

منقطر نيسگت. و   ؛اند ي سخن: اين حديث بر خالف پندار ابن حزم و کساني که در عصر حاضر از او تقليد کرده  خالصه

 انقطاعي بين امام بخاري و استادش وجود ندارد. بزودي در اين باره مفصال بحث خواهيم کرد.

زيرا اين حگديث   ؛اين علت نسبي است، و استدالل با علت نسبي جايز نيست ،باشدبا ين حال اگر فرض کنيم که منقطر  

 اند. از طريق جماعتي از حافظان مورد اعتماد و ثقه در علم حديث بصورت متصل ثابت است که از هشام بن عمار شنيده

له و نيرن  قصد دارد حگق را  گونه دليل بياورد با حي سپاريم: آري، کسي که اين و اينک توضيح را به ديگر محدثين مي

دهگد.   بپوشد، مانند آن کسي که حديثي را، علي رغم داشتن سند صحيح با استناد به سندهاي ضعيف، ضعيف قگرار مگي  

کنم. سپس شگرح و   جا آنچه را از اين گروه ثقه )مورد اعتماد( يافتم، براساس قواعد اصول حديث ذکر مي  حال در اين

 گذارم: فهم حديث را به ديگران مي

خود چنين آورده: اخبرنا الحسين بگن عبگداهلل القطگان قگال: حگدثنا      اإلحسان( -6719/  265/  8)اول: ابن حبان در صحيح 

1«.المعازف»هشام بن عمار به الي قوله 
 

 ( وجود دارد.14/287«)سيراعالم النبالء»اش در  ابن قطان حافظ حديث و ثقه است، زندگي نامه

او، ( به روايت از 2/1-1المنتقي)ق و ذهبي در مسند المقلين/»(. و دعلج در 3/319/3417الکبير) دوم: طبراني در المعجم

اند و  ه گويند: حدثنا موسي بن سهل الجوني البصري، حدثنا هشام بن عمار، و مانند روايت بخاري را ذکر کرد هر دو مي

( روايت کرده اسگت. راوي در ايگن   37/1/2)ق« ارموافقات هشام ابن عم»از طريق طبراني آن را ضياء مقدسي در کتاب 

( با دعلگج، محمگد بگن اسگماعيل بگن مهگران       14/261اش را در السير) سند موسي، حافظ حديث و ثقه است، زندگي نامه

 ثبت است. ثقه، حافظ و و« مستخرج»اين راوي غير از اسماعيلي صاحبهمراه آورده است. البته «. اسماعيلي

                                                 
 االحسان(-8/265/6719«)شا صحيح»ابن حبان در .1
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گويد: حدثنا محمد بن يزيد بن عبدالصمد الدمشقي، حگدثنا هشگام بگن     ( مي588/334/1الشاميين )سوم: طبراني در مسند 

 عمار و حديث بخاري را ذکر کرده است.

اند. وي در  ( تاليف حافظ ابن عساکر، نوشته124/16يزيد را به نقل از جماعتي در تاريخ دمشق ) ي محمدبن زندگي نامه 

 ه. وفات کرده است.269سال 

گويد: حگدثنا الحسگن بگن     مي 221/10م: اسماعيلي در المستخرج علي الصحيح و از طريق او بيهقي در کتاب سنن چهار

 سفيان، حدثنا هشام بن عمار، سپس حديث مذکور را آورده است. 

و  گفتني است که: حسن بن سفيان خراساني، نيشابوري، حافظ و ثابت الحديث است. که از اساتيد ابن خزيمه، ابن حبان

تگذکره  »( و نيگز در کتگاب   14/751/162اش را در )السگير  رود. زنگدگي نامگه   کسان ديگر از حافظان حديث به شگمار مگي  

و  تغليگق  »اند که حافظ در کتگاب   ها چهار نفر ديگر نيز اين حديث را از ابن هشام شنيده اند. عالوه بر اين نوشته« الحافظ

 ه است.شان را تخريج کرد روايات« 5/17/19التعليق 

 آورده است.« 23/7و21/157السير»ها را در  و ذهبي زندگي بعضي از آن 

اين حديث را تنها هشام روايت نکرده است و حتي استادش صگدقه بگن خالگد، نيگز در ايگن       به اين ترتيب روشن شد که

 روايت تنها نيست، بلکه هر يک توابعي دارند.

لوهاب بن نجده، حدثنا بشر بن بکر عن عبدالرحمان بن يزيگد بگن جگابر،    نويسد: حدثنا عبدا ( مي4039ابوداود در سنن ) 

ليكاونن مان أمتاي أقاوام     : »سند قبلي را از ابو عامر يا ابو مالک به صورت مرفوع، ذکر کرده و لفظ حديث اين اسگت 

قطعگا کسگاني از امگت    ) «:: يُمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة-وذكر كالماً قال -يستحلون الخزظ والحرير

 دانند(. من خواهند آمد که انواع ابريشم را حالل مي

نويسگد:   مي 27ص« التحليل ابطال»( به پيروي از استادش در1/260طوري که ابن قيم در االغاثه) به نظر بنده)آلباني(: همان

ده است بلکگه آورده:  سند اين حديث صحيح و متصل است. ولي در اين حديث مطلب مورد نظر ما به صراحت ذکر نش

که در روايت دو نفر ديگر از حافظگان ثقگه صگراحتاب     سخني ديگري نيز گفت، فقط اشاره کرده است. اين در حال است 

 است.« دُوحيم»ذکر شده است. که عبارتند از: عبدالرحمان بن ابراهيم که لقب 

يَسْاتَحِلُّونَ الْحِارَ وَالْحَرِيارَ    »ن مگتن چنگين اسگت:    گويد: حدثنا بشر و لفظ بخاري را که قبالب آورديم، ذکر کرده و آ مي 

 دانند(. )زنا، ابريشم، شراب وآالت لهو را حالل مي «:وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

(، از طريگق  5/19( و )التغليگق 10/65که در )الفتح  آورده است. چنان« المستخرج علي الصحيح»و ابوبکر االسماعيلي در  

 اند. تخريج کرده« 3/272السنن»اسماعيلي و بيهقي در

يعنگي: ابريشگم   « الخگز »گويد: بشر بن بکر اين حديث را به من گفته است، بدون لفگظ  مي و )عيسي بن احمد العسقالني( 

، از طريگق  19/156و ابن عساکر در تگاريخ دمشگق   « 10/55الفتح»که در روايت بخاري و غيره آمده، رجوع شود به  چنان

)عيسگي بگن احمگد    «: اخبرنا عيسي بن احمد العسقالني به مطگوال »بن کليب الشاشي چنين آورده:  حافظ ابي سعيد هيثمي

 عسقالني اين حديث را به ما گفته است و حديث را با طول و تفصيل آورده است(.
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خگدا را   نياورده است. بلکه از اين بگي خبگر مانگده بگود.    « التغليق»و حتي در « الفتح»اين سندي است که حافظ آن را در  

 سپاس که اين توفيق را نصيب ما گردانيد و از او خواستار فزوني و برتري هستيم!

دهگد، خگودش را رسگوا     تر به او اشاره شد که اين حديث را ضعيف قگرار مگي   گويم: آقايي که پي  به همين مناسبت مي

اي که هر  گونه به عهد گرفته بهي طرق و توابر اين حديث را به صورت پيچيده و شگفت انگيزي  کرده که تضعيف همه

  کند. که در آن دروغ و غلط کگاري  کس از خدا بترسد و يا حداقل از مردم شرم و حيايي داشته باشد، چنين کاري نمي

اش را بگر   اش با قوانين علمي و روش نقد حافظان امت اسالمي ظاهر گرديده و روشن شده اسگت و او نگاداني   و مخالفت

منتشر شده اسگت و مگن در    1«الرباط اردني»ي  دهد!؟ اين در مقاله است که از او در روزنامه يح ميعلم و دان  آنان ترج

 -ام. و در قسگمت االسگتدراك   چاپ جديد مفصالب جواب او را نوشته« سلسله االحاديث الصحيحه»پايان جلد اول کتابم 

-14األدب المفگردص  ضعيف»کتاب جديدم ي (، با سپاس و احسان الهي منتشر شده است و در مقدمه3شماره)-اضافات

 به آن اشاره کردم. « 76

جا هگم نقگل کگنم،     ام،الزم است که در اين هاي مهمي که در آن جا نوشته رسد که خالصه برخي از نکته چنان به نظر مي

 اميد که پندي بگيرند و شايد او هم )تضعيف کننده روايات صحيح( يکي از آنان باشد. 

گويد: بين بخاري و استادش هشام انقطاع وجود دارد، از ابن حزم تقليگد کگرده و بگر     ديث که ميوي در تضعيف اين ح

اند با تکبر و غرور توجه نکرده اسگت و بگر آن افگزوده و     هاي بر حقي که حافظان حديث به او داده آن افزوده و به پاسخ

هگا را نگفتگه اسگت!؟ و ادعگا      هم آن حگرف علت را از طرف خودش پيچيده کرده، تا جايي که حتي مقتداي  ابن حزم 

ي حافظان حديثي کگه زنگدگي    مجهول است. اين گونه در اين مسئله با همه« عطيه بن قيس»کرده که راوي اين حديث 

است و با ده نفر از حافظان حديث که بگه صگراحت ايگن      اند، مخالفت کرده و او را موثق دانسته  اين فرد را بررسي کرده

 کنند!؟(  اند، مخالفت کرده است.)با اين حال باز هم از او تقليد مي و سند آن را قوي گفته  دانستهحديث را صحيح 

کگه خگودش از    اند، در حگالي  ترديدي نيست که جمهور متخصصان و آگاهان در علم حديث با ابن حزم مخالفت نموده

 «.بُزي است هر چند پرواز کند!»گويند:  يآيد که م اين موضوع آگاه بوده است، لذا اين ضرب المثل براي  صادق مي

)فالني گفت(. لذا تصور « قال فالن»گويد:  همانند: اين است که مي« قال لي»گويد:  کند اين که بخاري مي وي گمان مي

 کرده که هر دو در يک حکم و منقطر هستند!؟ 

پسگندد امگا    يچ عاقلي چنين چيزي را نمگي به اين ترتيب آشکارا امام بخاري را به تدليس متهم کرده است، حال آن که ه

 کرد. اين جنايت کار راضي نيست که ناداني خود را بپذيرد! اگر چنين نبود بايد ابن حزم را تصديق نمي

« قگال فگالن  »ي  را بگا جملگه  « قگال لگي فگالن   »ي  در اين جا جملگه « قال لي فالن»گويد: در کالم وي چنين آمده:  وقتي مي

 ايد از ناداني، خودپسندي، غرور و رسوايي به اهلل پنا ببريم!مخلوط کرده است! لذا ب

 کند.  را در روايت بيهقي انکار مي« معازف»ي  از همين رهگذر است که وي وجود کلمه

                                                 
  تكرار كرده است. 369/1-370سپس همين مطلب را دوباره در تعليق بر كتاب اغاثة اللهفان ابن قيم . 1
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در روايت بشر بن بکر ذکر شده است که من خودم در آن ديدم، اما او نيز خودش « معازف»ي  گويد: کلمه ابن حجر مي

تر نيز گفتيم که اين جمله در روايت ابن  گويد: اين کلمه در روايت ابن عساکر نيست!؟ پي  ست و ميرا به ناداني زده ا

تخگريج  « الصگحيح  »عساکر وجود دارد. ولي او ذکر نکرده در حالي که خودش آگاه بوده است. من اين حديث را در 

ده را نيز مطالعه کرده اسگت!؟ )امگا توفيگق    هاي رسوا کنن ام و او ديده است. حتي پاسخ تضعيف خود و ديگر پاسخ کرده

 پذيرش حق را نداشته است!( خداوندا! سالمتي و عافيت را خواهانيم!

روايات –ي  نيست بلکه به کوري چشم تضعيف کننده« عطيه بن قيس»گفتني است که: روايت اين حديث منحصر به 

گويد: از عبدالرحمن  و مالک بن ابو مريم است که مياند، که يکي از آن د دو نفر ديگر نيز او را متابعت کرده -صحيح

لَيَشَرَبَنظ نَاٌِ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا »بن غنم روايت است که از ابومالک اشعري و او از پيامبر شنيده است که فرمود: 

)قطعا  1«:فُ اهللُ بِهِمُ اذَرْضَ. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرَبِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رؤُوِسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالقينات، يَخْسِ

شان ساز و آواز  دهند و در جلسات نوشند و نام  را تغيير مي کساني از امت من در آينده خواهند آمد که شراب مي

زمين فرو خواهد برد و برخي از آنان را به ميمون پردازند. اهلل آنان را به  شود و خوانندگان به آواز خواني مي نواخته مي

 و خوك تبديل خواهد نمود(.

 ( با سند زير آوروده است:3005/1/1امام بخاري اين حديث را در تاريخ خود )

 صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالک بن ابي مريم... قال حدثنا عبداهلل بن

اند: نام ابومالک عمرو  اش ابومالک است و گفته گويد: کنيه ي کعب بن عاصم أشعري مي نامه سپس در بررسي زندگي 

 به من گفته است. -به اختصار –گويد: ابوصالح از معاويه بن صالح  است که با پيامبر همراه بوده. باز مي

 اين حديث به صورت کامل در منابر زير آمده:

( و 8/107/3810ف )ابن أبي شيب  در المصن (،10/231و8/295رد( و بيهقي )موا  - 1384 ابن حبان ) ،(4020ابن ماجه)ش 

-3/320طبراني در معجم الکبير ) (،182/1)ق معجم ابن أعرابي در، 2(101/61محاملي در األمالي )(، 5/342أحمد )

مختلف از معاوي  از طرق  (21-5/20« )تغليق التعليق»( و حافظ در 230-16/229( و ابن عساکر در تاريخ دمشق )321

  است. بن صالح ثابت

اسناد اين روايت ثقه هستند، بجز اين مالک، زيرا جز از طريق روايگت حگاتم شگناخته شگده     « رجال»ي  آلباني گويد: همه

 گويد: اين حديث مقبول است. نيست، پس مجهول است، به همين دليل حافظ مي

( بر تصگحيح ابگن   187/3رود منذري در الترغيب) و احتمال مي ذکر کرده است« 386/5ثقات»ابن حبان اين راوي را در  

در آغگگاز آن آورده ابگگن قگگيم ايگگن را در دو جگگا از « عگگن»باشگگد، بگگه همگگين دليگگل آن را بگگا   حبگگان عمگگدا بسگگکوت کگگرده

 «. هذا اسناد صحيح»گويد:  ( آورده است و مي361/347/1)االغاثه
                                                 

  4156ابن ماجه ش/ .1

مريم روايت است كه نزد عبدالرحمن بن غنم بوديم و ربيعة الجرشي با ما بود، سخن از شراب به ميان آمد، عبدالرحمن  متن روايت محاملي به اين شرح است: از ابو .2

يگري به همين معنا دارد كه بزودي تحت حديث ششم با سند قوي ذكر خواهيم و ربيعة الجرشي صحابي است. عالوه بر اين يك حديث مرفوع د« بن غنم گفت:...

 نمود.
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 به زودي ذکر خواهيم نمود.  و ابن تيميه اين حديث را حسن قرار داده است که

 هايي که بعدا ذکر خواهيم نمود، صحيح است.  آري، اين حديث به داليلي که ذکر کرديم و متابر

ام. ولگي سگخن تضگعيف کننگده      ها را ذکر کگرده  آن« 1887الصحيحه»شواهد زيادي که دارد که در  «المسخ»ي  جملهو 

آوري شگگد، اکتفگگي نکگگرده اسگگت همگگان جهگگالتي کگگه در  مغگگروري کگگه در تضگگعيف ايگگن حگگديث بگگه جهگگالتي کگگه يگگاد

ام. عالوه بر اين بر ترديد درباره ثقه بودن حاتم بن حريث نيز افزوده و در پايان بحگث   از آن پرده برداشته (90)الصحيحة

 نويسد: خود که قبالب نيز اشاره کرديم مي

 در اين حديث حاتم ضعيف است و ايراد دارد، چون مجهول الحال است! 

کگه برخگي از   « جهالگت »خوانندة محترم بايد اين گزافه گويي و فلسفه بافي را مورد دقت و بررسي قرار دهد؛ زير کلمه 

ولگي ديگگر سگخنان  پگوچ، سفسگطه و       -دهگيم  به زودي اين مطلب را توضيح مگي -اند مورد اعتماد نيست پيشوايان گفته

است و کسي از آگاهگان در ايگن فگن     اتم را ضعيف نگفته تدليس است، زيرا احدي از پيشوايان متخصص در اين فن، ح

مگن او را  »)ايرادي دارد(. نهايت آنچگه ابگن معگين دربگاره او گفتگه ايگن جملگه اسگت:         «: فيه نظر»نگفته:  ي اين فرد درباره

کگرده   ( خگود از ابگن معگين انتقگاد    101/278اين در حالي است که شاگرد ابن معين وي را رد و در تاريخ )« شناسم! نمي

گويد: به ابن معين گفتم: حاتم بن حريث طامي چگونه انساني است؟ گفت او را نمي شناسم عثمان بگن عقبگه    است و مي

 گويد: او شامي است.

 گويد: از قوانين ثابت و مورد قبول دانشمندان است، که در استدالل، شناخت بر عدم شناخت مقدم است. آلباني مي

رود کگه ايگرادي    اش يحيگي او را شگناخته، اميگد مگي     نويسد: )به دليل عزيز بودن حديث مي« 2/439الکامل»ابن عدي در  

 نداشته باشد(.

( نيز در توثيگق وي بگه ايگن دو    187/4اند،)ابن حبان شناسند، حتي ثقه دانسته اين دو امام و پيشوا در علم حديث او را مي 

شده است. منظور در عدالت است. چنان که قبالب نيز اشگاره   گويد: او معروف و شناخته پيوسته است. اين که ابن سعد مي

 ام. کردم در استدراك اين موضوع را تحقيق و ثابت کرده

پس چه عاملي باعث شده که اين فرد را غرور و سرمستي شهرت طلبي تا حدي نگابود کنگد کگه حتگي اگگر بگا ضگعيف         

ي علمگي منطقگي مخالفگت     کنگد و بگا ايگن قاعگده     مگي  دانستن روايات صحيح پيامبر هم براي  ممکن شود، ايگن کگار را  

 ورزد! مي

شناسد کجگا يکگي هسگتند؟ امگا از مهگارت وي در دگرگگون جلگوه دادن         شناسد با آن که نمي آري، آن که دليل را مي 

ي کسگي کگه از او ايگراد     گويد: کسي که او را تحسگين کگرده بگه پايگه     حقايق و عيب گرفتن است که با اشاره به بنده مي

 ام، بنده را رد کرده است. دانسته  ثقه« الصحيحه»رسد! اين فرد با اشاره به بنده که اين راوي را در  رفته نميگ

 ي رجال اين حديث بجز مالک بن ابومريم ثقه هستند.  در پاسخ بايد بگويم: همه

)بيماري و عيب خگود   «:سلترمتني بدائها و ان»گويند:  آيد که مي با اين روش وي، آن ضرب المثل مشهور به يادم مي

را به من نسبت داد و خود را سالم دانست(. يعني: مرا گرفتگار دانسگت تگا خگودش را نجگات يافتگه بدانگد؛ زيگرا ايگن کگه           



 29 

)آن را حسن دانسته است(. که هدف  همان توثيق است اما وي اين جملگه را تغييگر   «: حسن امره»گويد: آن کس که  مي

)آن کسي که او را ثقه دانسته مانند کسگي   «:من وثقه ليس كمن تكلم فيه»نوشت:  ت ميداده است. چون بايد به صراح

اند، لذا  گرفت، چون اين دو او را ثقه دانسته که از او ايراد گرفته نيست(. اما اين جمله دارمي و ابن عدي را نيز در بر مي

يندازد تا چنين جلوه دهد که تنهگا بنگده )آلبگاني(    عبارت را تغيير داده تا با نيرن  و خلط محبث خوانندگان را به شک ب

گگذار؛   ام! ولي حقيقت همان است که مطالعه کرديد که من پيرو هستم و او نگوآور و بگدعت   اين سند را حسن قرار داده

تر به نقل از  اش سخن گفته است. هدف  ابن معين است، که پي  گويد: نظر کسي که درباره چون هدف  از اين که مي

که اين جگرح، تضگعيف نيسگت. لگذا      کند و نه تاييد در حالي شناسم. يعني: نه او رد مي گويد او را نمي فته بودم: ميوي گ

هرگز روا نيست در حق چنين فردي جمله: )تکلم فيه( را به کار برند و قول بدعت گذار را قبالب نقگل کگرديم کگه گفتگه     

 )در آن ضعف وجود دارد(.«: فيه ضعف»بود: 

اند، مخالف قول ابن معين نيز هست. لذا قگول او بگا    عالوه بر اين که مخالف کساني است، که آن را ثقه دانسته اين جمله

چگاه کَگن خگودش بگه چگاه      »انگد:   المثل که گفته ي پيشوايان اين فن مخالف است. و چه زيباست! اين ضرب ي همه نظريه

 «.است!

طلبم، چون اگر پاسخ گفتن و رد کردن  جا و جاهاي ديگر پوزش مي ني کالم در اي از خوانندگان محترم به خاطر اطاله 

 ها بي نياز بوديم. شان نبود، ما از اين طول و تفصيل هاي مکاري ها و راه دشمنان سنتِ صحيح و پرده برداري از نيرن 

الک اشگعري او ابگو عگامر:    و متابر ديگر اين روايت، ابراهيم بن عبدالحميد ذي حمايه از کسي که به او خبر داده از ابو م

 گويد(. )از پيامبر شنيدم دربارة شراب واالت موسيقي و.. مي«: سمعت النبي في الخمر والمعازف»

گويگد:   تخريج کرده اسگت و مگي  « 305-1/1/304التاريخ الکبير»ي ابن ابراهيم در  بخاري اين حديث را در زندگي نامه 

 جر بن مليح الحمصي و قال حدثنا ابراهيم.سليمان بن عبدالرحمان به من گفت: حدثنا الح

آن دو است، اگر خبر دهنده « طبقه»به نظر بنده: اين متابر قوي براي مالک بن ابي مريم و عطيه بن قيس است؛ زيرا او از 

. بگه  به او عبدالرحمان بن غنم باشد، اما اگر کسي ديگر باشد که تابعي مستور است. البته فرقي ندارد که اين يا آن باشگد 

ي  ي و زنگدگي همگه   ي رجال  ثقه هستند، به غير از خبر دهنگده  هر حال اين اسناد در شواهد و متابعات قوي است، همه

هم بنابر روايگت گروهگي از راويگان، ثقگه اسگت،       ي شده، بجز همين ابراهيم که اين نوشته« التهذيب»رجال آن در کتاب 

 اند. که او را ثقه دانسته  گروهي از حافظان حديث اين ( و1/454/455« )تاريخ ابن عساکر»رجوع شود به 

 )ايرادي ندارد(.«: ما به بأس»گويد:  ابوزرع  رازي مي 

 «.از مسلمانان و ثقه است»نويسد:  المعجم الصغير مي»طبراني در  

نويسگد:   ( مگي 6/13اش را ابو اسحاق نوشته است. و در ) ذکر کرده و کنيه« ثقات»ابن حبان وي را به خوبي معرفي و در  

قاضي حمص بوده و از ابن منکدر و حميد طويل حديث روايت کرده است، و جراح ابن مليح و سگاکنان شگهرش از او   

 رفت و در حال مرزباني در گذشت.« انطرسوس»اند. در آخر عمر خود به  حديث روايت کرده
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اند، پس موضر  دالت و توثيق اين ابراهيم گفتهي ع ها سخنان و نظريات پيشوايان آگاه و متخصص ماست که درباره اين 

هگا چشگم فگرو بسگته      ي ايگن  گيري تضعيف کنند، روايات صحيح را نسبت به اين شخصيت بشناسيد و بدانيد کگه از همگه  

است که کسي تگا بگه حگال      وآنان را چيزي به حساب نياورده است، روش بدعت گذاري وي در باره اين راوي به گونه

 1گويگد: )ايگن ابگراهيم ايگراد و ضگعف دارد،      هاي  که قگبالب هگم بگه آن اشگاره کگرديم مگي       آخر حرف نگفته است و در

 اند(. اش را بخاري، اين ابي حاتم و ابن حبان نوشته زندگي

اينک خود خوانندگان موضر گيري اين فرد را در برابر پيشوايان و متخصصان اين فن بررسي کنند و ببينند که چگونگه   

 دهد!؟ از خداوند بزرگ آرزوي سالمتي داريم! را با ناداني و هواپرستي ترجيح مي ي خود نظريه

 بنده در تخريج اين حديث به دو نتيجه رسيدم:

که اين فگرد  « صالح حدثنا عبداهلل بن »گويد:  اول: قول بخاري در روايت  بر حديث ابن صالح از معاويه بن صالح که مي

ابوصالح به من گفت: )قال لي ابوصالح( که اين دليلي است، »د: چنان که گذشت گوي ابوصالح است در جايي ديگر مي

 فرقي ندارد.« قال لي» با « حدثنا»قاطر بر اين که از نظر امام بخاري 

طور که فرد جاهل از علگم   حديث متصل است و آن« قال لي فالن»گويد:  و در سند اين حديث آمده که امام بخاري مي

 منقطر نيست.و لغت گمان کرده، 

ي صحابي شک دارد که أبومالگک اشگعري اسگت يگا      که در آن راوي درباره –دوم: امام بخاري پس از حديث ابراهيم 

 قطر اين روايت از ابومالک معروف است(. طور )به  «:إنما يعرف هذا عن أبي مالك: »گويد مي -ابوعامر؟

در نزد امام بخاري معروف بوده است، چون در روايت از وي ي ظريفي است که مالک بن ابومريم  از نظر بنده اين نکته

گويد: آن صحابي در روايت استاد ايشان هشام بن عمار است که آن را در صحيح بخگاري تخگريج کگرده     با قاطعيت مي

تر ذکر کرديم و نيز روايت ابراهيم که ذکر آن گذشت به همين صورت است لذا در هر دو حديث شک  است که پي 

 ر نام صحابي بوده است. به اين ترتيب شک بر طرف مي شود.راوي د

اگر امام بخاري بر ثقه بودن مالک بن ابومريم اطمينان نداشت هرگز روايت او را بگر دو روايگت هشگام و ابگراهيم مقگدم      

« ح اسگت إسناد آن صحي»گويد:  ي اين حديث مالک مي رود ابن قيم همين را ديده باشد که درباره کرد. احتمال مي نمي

 واهلل اعلم!

ي سخن اين که: اولين حديث موضوع و محور بحث، حديث عبدالرحمان بن غنم است، عبدالرحمان بگن غگنم بگه     نتيجه

است. و سگند ايگن حگديث تگا       بن عطيه که ثقه است اين حديث را از او ذکر کرده است و قيسه« ثقه»اتفاق همه آگاهان 

بگن ابگي مگريم و ابگراهيم بگن       هگاي ايگن سگند مالگک     ديگگر از شخصگيت   چنان که گذشگت يکگي    راوي او صحيح است،

شگان قطعگي    هگايي کگه حرمگت    يعني: آالت لهو را با حگرام « المعازف»هستند. اين سه نفر لفظ « ثقه»عبدالحميد است که 

کگه  اند، هرکس پس از اين باز هم بر ضعيف بودن اين حديث پا فشاري کند، مغرور و سرکشي است،  است، ذکر کرده

                                                 
  گويد! خداوند هدايتش كند! . در تعليقي كه اندكي پيش به آن اشاره كردم همين را مي1
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اي از  )هرکس ذره 1«:لَا يَدْخُلُ الْجَنظةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»فرمايد:  درست به مصداق حديث پيامبر که مي

 «.شود غرور و تکبر در دل داشته باشد وارد بهشت نمي

)تکبر انکار حق و تحقير مردم است(. اين حگديث  «: طُ النظاِِالْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْ»فرمايد:  ي اوست که مي آري، درباره

 تخريج شده است.  (98/114)را مسلم روايت کرده و در غايه المرام 

 حديث دوم: 

)دو آواز در دنيگا و آخگرت   : «صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنظةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ»فرمايد:  مي پيامبر

 ي در هنگام مصيبت(. ملعون هستند؛ آواز خواندن هنگام شادي و گريه

( روايت کگرده اسگت. و در کشگف االسگتار بگا ايگن سگند        كشف اذستار -1/377/759اين روايت را بزآار در مسند خود )

ل: فذکره من طريق أبي عاصگم و إسگمه   آمده: حدثنا ابوعاصم، ثنا شبيب بن بشير البجلي قال: سمعت أنس بن مالک يقو

مخطوط الظاهريه( و ضگياء المقدسگي در )االحاديگث    – 2/22/1«الرباعيات»ضحاك بن مخلد اخرجه ابوبکر الشافعي در 

 (  6/188/2200/2201المختاره

 شناسيم. مي از همين اسناد طگويد: اين حديث را انس فق بزار مي

( از او پيگروي  3/13هستند. و هيثمگي ) « ثقه»گويد  مي (4/177طور که منذري) گويد: رجال اين حديث، همان آلباني مي 

« مختصگر زوامگدالبزار  »اش در  کرده است. ليکن در مورد شبيب بن بشگر اخگتالف اسگت، بگه همگين دليگل حگافظ دربگاره        

 اند. قرار داده« ثقه»گويد: شبيب را  ( مي1/349)

 شود(. و است، گاهي دوچاره اشتباه ميگ )راست«: صدوق يخطي»نويسد:  مي« التقريب»در 

 گويد: اسناد آن حسن و حتي با توابر زير صحيح است.  آلباني مي 

عيسي بن طهمان براي آن از انس متابعي ذکگر کگرده اسگت، ابگن سگماك قسگمت اول حگديث را تخگريج کگرده اسگت           

 نسخه خطي( 87/2)ق

 ست. و از رجال بخاري ا« ثقه»نويسد: عيسي  مي« مغني»ذهبي در 

)او راسگتگو اسگت ولگي ابگن حبگان       «:حبان و الذنب فيما استنكره مان غياره   صدو  افرط فيه ابن»گويد:  عسقالني مي

 اش منکري است که از ديگران روايت کرده است(. اش افراط کرده، ايراد در روايات درباره

 به اين ترتيب خدا را سپاس که اين حديث صحيح است. 

جابر بن عبداهلل از عبدالرحمان بن عوف است کگه: قگال رسگول     آن است:تقويتي بر صحت  اين حديث شاهدي دارد که

، وَصَوْتٍ عِنْدَ ، وَمَزَامِيرِ شَيْطَانٍلَعِبٍ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ، وَتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ، وَلَكِنِّي نَهَيْي لَمْ أَنْهَ عَنْ الْبُكَاءِإنِّ»اهلل 

کنم ولي از دو آواز فرد احمق گناه کار نهي  )من از گريه کردن منر نمي «:، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنظةِ شَيْطَانٍوُجُوهٍ لَطْمِ، ةٍمُصِيبَ

شگود و   مگي   شگيطاني خوانگده   ز )و آالت موسيقي(ي با سا بيهوده براي سرگرميِگام شادي اي که هن کنم آواز بيهوده مي

                                                 
  131. صحيح مسلم ش/1
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شيطاني اسگت(.   -اندوه-يبت که همراه زدن به صورت و گريبان دريدن، و صداي شيونآواز شيون و گريه در وقت مص

 هاي زير تخريج شده است: اين حديث در کتاب

« ذم المالهگگي»أبگگي الگگدنيا در  (، ابگگن1064و7/241/1063( و در شگگعب االيمگگان )69/4(، بيهقگگي در سگگنن)4/40حگگاکم) 

« مسگند »(، طيالسگي در  431-430-5(، بغگوي در شگرح السگنه )   201/63« )تحريم النگرد... »ظاهريه(، آجري در -159/1)ق

« المنتخب من المسند»حميد در  ( ، عبد ابن 3/393« )المنصف»شيبه در  ابي  (، ابن 1/138«)الطبقات»سعد در  (، ابن 1683)

هسگتند کگه    هگا کسگاني   ابگي ليلگي، از عطگاء از جگابر و از آن     عباد الارحمن   ( از طرق مختلگف از محمگد بگن   3/8/1044)

 اند. در اين باره داستاني است. )عبدالرحمن بن ابي ليلي( را ذکر نکرده

که به خگاطر وجگود   « است حديث حسن»گويد:  و مي  ( به صورت مختصر از جابر روايت کرده1005و ترمذي شماره ) 

( 1/254اللهفان ) قيم در اغاثه   بن(، ا84/4و زيلعي آن را در نصب الرايه )« حسن لغيره است»ليلي در سند، منظور  ابن أبي

 است.  ( طبق عادت با اشاره به قوي بودن اين حديث، سکوت کرده 174و3/173و حافظ در الفتح )

ابگي    بگن  اند و در سند آن عبگدالرحمن   نويسد: اين حديث را ابويعلي و بزار روايت کرده ( مي3/17« )المجمر»هيثمي در 

 اد دارد(. )اير«: فيه کالم»ليلي است که: 

نويسد: )اين را بزار  مي  ( پس از نسبت دادن اين حديث به جمعي از محدثيني که ذکر کرديم،2/172« )الدرايه»حافظ در

بن عوف روايت  اند و حاکم از طريق ديگر از عبدالرحمن بن عوف روايت کرده  بن عبدالرحمن و ابويعلي از طريق جابر 

 است(.   کرده

ه از اين دو بزرگوار، دو سند غير از طريق ابن أبي ليلي است، اما چنين نيست، تمام آنچگه در ايگن   رسدک چنان به نظر مي

انگد و عبگدالرحمن در قصگه ذکگر شگده       مسئله وجود دارد اين است که برخگي آن را در مسگند جگابر از پيگامبر قگرار داده     

 واهلل اعلم!  1يز ذکر شد.اند که قبالب ن آن را به خود عبدالرحمن نسبت داده وکساني هستند،که 

ي جليگل قگدر، أنگس و     ام که در منابر متعددي اين حگديث را از دو صگحابه   تذکر: مخاطب محترم! بسيار کساني را ديده

ي سومي نيز هست که همانند ايگن دو از او روايگت کگرده ولگي بگه       اند، در اين موضوع صحابه عبدالرحمن تخريج کرده

را  آن لذا در سند آن ضعف شديد وجود داشت،  طرفيد از آوردن آن منصرف شدم و از دليل افزوده که در متن آن بو

 ام.  ( تخريج کرده4095« )الضعيفه»در 

يعني: )مشگخص نشگد کگه چگه     « اليدري من رواه؟»گويد:  ( مي97اش ص حزم در)رساله  ها باز هم ابن علي رغم همه اين

 .است !؟( کسي اين را روايت کرده 

شناسيم! ايگن روايگت را همگين گونگه      طريقي نمي آننويسد: براي  ( و مي58-9/57بر همين تاکيد کرده)« يالمحل»و در  

 اند که اعتباري ندارد!  مطلق ذکر کرده

                                                 
( محقق هم است! عوف آورده بن ش به روايت عبدالرحمنا )صحيحو آن را به بخاري نسبت داده است كه در  دچار توهم شده 115مسأله سماع( ص) ابن قيم در .1

  كه شاهد اين حديث نيست.  مالك در داستان وفات ابراهيم آورده بن خاري آن را فقط از أنسباين در حالي است كه ، شدهنمتوجه 
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گويگد: )وي   حزم است کگه مگي   ي ابن بن عبد الهادي درباره  ي حافظ ي فراواني هستند که بيانگر صحت نظريه ها ادله اين

 وال راويان حديث، به توهم زياد مبتال است(.در تصحيح، تضعيف و اح

 . ام آوردهکه ابن حزم ضعيف قرار داده بود،  -قبالب ذکر شد-حديث بخاري در بحث« الصحيحه»من اين جمله را در  

ها  داند که وي از تفاوت شود و مي براي هر مخاطب خردمند، جهل و بي خبري غزالي از مراتب علما از همين روشن مي

شوند که او پيرو هواهاي نفساني است، که در ضعيف قرار دادن  خبر است و متوجه مي شان در اين علم بي هاي و ويژگي

 کند. تمام روايات تحريم آالت موسيقي به ابن حزم تکيه مي

 ونه است!گآري، وضعيت او در اين علم، اين  

حگزم را تغييگر    مرز و با تأکيد بر هواپرستي، قول ابگن  است. بلکه با ناداني بي حد و  گاه  اکتفا نکرده غزالي بر اين تکيه

 را بکار برده است. «و سنده ال شيء»لفظ:  «و هذا ال شيء»داده و بجاي لفظ: 

 ام لذا در اين جا نياز به تکرار نيست. ي کتاب فوق اين دو جمله را توضيح داده بنده قبالب در مقدمه 

ي تحريم موسيقي است.  نويسد: اين حديث از بهترين ادله ( مي293-1/292در)« ستقامه اإل»ابن تيميه در کتاب ارزشمند  

 گويد: )آواز در هنگام شادي؛ بيهوده، سرگرمي و ساز شيطان است(.  عبداهلل مي  بن  و مشهور است که جابر

است و   نهي شده اين منر از آواز خواني در هنگام شادي است همان گونه که از آواز گريه و نوحه در هنگام مصيبت نيز

 آواز در مراسم شادي همان آواز موسيقي است. 

 حديث سوم:

 1«:الْخَمْرُ وَالْمَيْسِارُ وَالْكُوبَاةُ وَكُالُّ مُسْاكِرٍ حَارَامٌ      -أَوْ حُرِّمَ-إِنظ اللظهَ حَرظمَ عَلَيَّ »اهلل:  عباِ قال: قال رسول بن عن عبداهلل

بر من حرام کرده)و يا حرام شده( و هر نشئه آوري حرام است، ايگن حگديث   )خداوند شراب، غمار و نواختن بر طبل را 

 بن حتبر نهشلي روايت کرده و دو سند دارد: را از قيس 

 بن حتبر نهشلي عن ابن عباس... تخريج حديث: بذيمه: حدثني قيس  بن  اول: از علي 

( و از او 2729( ابگويعلي در مسگند ش/  193ه ش/( و در األشرب274/1( احمد در مسند )221/10(، بيهقي )3696ابو داود) 

ظاهريگه(، طبرانگي در   -13/1روايگت کگرده اسگت، ابوالحسگن طوسگي در اربعگين ق       5341ابن حبان در صحيح خگود ش/ 

( از طريق سفيان از علي بن بذيمه روايت کرده است که سفيان گويد: به 12598-12599( ش/2-12/101المعجم الکبير)

 چيست؟ گفت: طبل. « الکوبه»نظور از علي بن بذيمه گفتم: م

کگل  »و قال:  -هو الطبل –إن اهلل حرم عليهم الخمر و الميسر والکوبه »دوم: از عبدالکريم جزري از قيس بن حبتر با لفظ 

(. 221/10-213و بيهقگي  12601و طبرانگي ش  14و در األشگربه ش/  289/1اين حگديث را احمگد در مسگند    « مسکر حرام

 اند. روايت کرده

(، 308/5(، ابگن حبگان   194/3اين إسناد از هر دو طريق از همين قيس صحيح است، ابوزرعه، يعقوب فسوي در )المعرفگه 

 اند. دانسته« ثقه»او را « التقريب»نسامي و حافظ در 

                                                 
 3210. سنن ابوداود ش/1



 34 

يگل شگيخ   قرار دادن نسامي اکتفا کرده و توثيق او را ثابت دانسته است، به همين دل« ثقه»بر ذکر « الکاشف»امام ذهبي در  

را صگحيح دانسگته اسگت. امگا ابگن حگزم        ( اين حديث 218و4/158نوشته در دو جا )« مسند»احمد شاکر در تعليقي که بر 

« ثقات»است، حال آن که اين روايت را گروهي از « مجهول»گويد: اين حديث  مي« 7/485المحلي »تکروي کرده و در 

ر رفته و با احاديثي که آورده و تضعيف کرده ذکر نکرده اسگت و  اند، و از احاديثي است، که از دست  د روايت کرده

 شود. همانند اين حديثي ديگر نيز وجود دارد که متعاقباب ذکر مي

 حديث چهارم: 

لْغُبَيْرَاءَ وَكُالُّ مُسْاكِرٍ   إِنظ اللظهَ عَزظ وَجَلظ حَرظمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَا»اهلل قگال:   بن العاص أن رسول عمرو  عن عبداهلل بن 

آوري  و هگر نشگئه    حگرام قگرار داده    شود، )اهلل تعالي شراب، غمار، طبل و شرابي که از ذرت و سنجد درست مي 1:«حَرَامٌ

 حرام است(. 

 اين حديث از سه طريق روايت شده است: 

( تخگريج  3685. أبگوداود)  روايگت کگرده اسگت    عبده و حگديث را   عبده و گفته شده از عمرو بن وليد بن اوّل از الوليد بن

« االشگربه »( و170و2/158( و احمگد در مسگند)  222-10/221( و بيهقگي ) 2/325« )شرح معاني»کرده است و طحاوي در 

بن جعفرکه هر سه تا از  لهيعه و عبدالرحمن  اسحاق و ابن  بن ( از طريق محمد 46-31/45« )التهذيب»( و مزآي در 5/167)

 اند.  بن العاص و او از پيامبر روايت کرده عمرو  عبداهلل بن  حبيب از  أبي بن  يزيد 

و طبگق تحقيگق شگيخ    « عبگده  بگن وليگد بگن     عمگر  »انگد:   عبده اما دو تگاي ديگگر گفتگه    گويد: وليد بن  هامس نفر اوّل از اين 

گويگد: )چنگان بگه     ( نوشته مي9/241« )مسند»است. وي در تعليقي که بر« عبده بن وليد بن  عمر »احمدشاکر و قول راجح 

 به تحقيق احمد شاکر رجوع شود.  کرده و يک نفر باشند(.رسد که هر دو نفر درست حفظ  بنظر مي

اش حجت نيست. حال وقتي در  بن اسحاق در نقل حديثي تصريح نمايد با وجود مخالفت، روايت در صورتي که محمد 

شود؟! وقتي وضعيت چنين اسگت، پگس حگال     رده چگونه از او پذيرفته مياين جا با عنعنه )عن فالن عن فالن( روايت ک

حبيگب از او روايگت شگده      بگن أبگي   گويد: )آنچه غيگر از يزيگد    مي « الميزان»شود؟ که ذهبي در وليد چه مي  اين عمرو بن

حبان  است و نيز ابنذکر کرده « ثقات المصري»( در ميان 519/2سفيان او را در المعرفه ) مجهول است، ليکن يعقوب ابن

«: صگگدوق»نويسگگد:  مگگي« التقريگگب»اسگگت. بگگه همگگين دليگگل حگگافظ در  ( ذکگگر کگگرده 5/184« )ثقگگات تگگابعين»او را در بگگين 

 اش مورد تاييد است(. )راستگويي

 به اين ترتيب اين حديث حسن لذاته يا حداقل حسن لغيره و حتي بنابر آنچه گذشت و ذيالب خواهد آمد، صحيح است!  

هريگره يگا هبيگره عجالنگي از مگوالي       بن هبيگره از ابگو    لهيمه به من از عبداهلل  وهب روايت است که گفت: ابن  : از ابندوّم

روزي در حالي به مسجد آمد که ما در مسجد بوديم و گفت:   است که  عاص از پيامبر روايت کرده عمرو بن  عبداهلل بن 
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)خداوند نوشيدن شراب، قمار بازي و زدن طبل و بر بط را بر من  1:«الْمَيْسِرََ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَإِنظ رَبُي حَرظمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَ»

 است(.  حرام کرده 

اند: حدثنا يحيي ثنا ابگن لهيعگه، همگين     (: با اين سند تخريج کرده2/172( و أحمد )10/222اين حديث را بيهقي در سنن)

بگدون وجگود شگک و بگا ذکگر      « بن عمرو عبداهلل  کالعي عن  عن أبي هبيره: » که آورده اند جز اين حديث را روايت کرده

 مولي آورده است. 

رود وي همان  هستند. احتمال مي« ثقه»شناسم   به نظر بنده: هم  رجال بيهقي بجز موالي عبداهلل بن عمرو که من او را نمي

 د: مجهول است. گوي مي« تعجيل المنفعه»)ابوهبيره( باشد. اما در کتاب 

عمرو بصورت مرفوع با اين لفظ  بن بن رافر، از پدرش از عبداهلل  عبدالرحمن  بن فضاله، از ابراهيم بن  طريق سوم: از فرج 

بگن هگارون    قگال: يزيگد  « إن اهلل حرآم علي أمتي الخمر والميسر، والمرز، والکوبه والقنيّن و زادني صگاله الگوتر  »آورده قال: 

و   رابط(: )خداوند بر من شراب، قمار بازي، آبجو]شراب جو يا گندم[ و طبل زدن و ني زدن را حرام کگرده )القنين(: )الب

 نماز وتر را بر عبادات من افزوده است(.

 ( 52/127-13/51« )معجم الکبير»( و طبراني در 214و212« )األشربه»(و 167و2/165« )مسند»تخريج: احمد در  

ضگعيف اسگت و    -که همان تنآوخي قاضي اسگت -بن رافر  ين حديث بدليل ضعف عبدالرحمن گويد: از نظر بنده اسناد ا

انگد. امگا بنگده     عبدالرحمن اين را بين راوياني که از پدرش روايت کگرده، ذکگر کگرده     بن فضاله و استادش ابراهيم  بن فرج

ي خير و برکت است. )يعني: حديث به ي کاف اي نيافتم البته در طرق و شواهدي که گذشت به اندازه براي  زندگي نامه

 رسد(.  ي اعتبار مي درجه

  حديث پنجم:
بگن   اهلل قگال ذلگک يعنگي: حگديث مگولي       رسگول »کند که:  روايت مي -که صاحب رايت بود-عنه  اهلل سعد رضي ابن   قيس

کنگد کگه پيگامبر     رچم پيامبر بود، روايت ميبن سعد که صاحب پ قيس«: )وَالْغُبَيْرَاءَ وَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ»عمرو المتقدم قال:  

 و گفت: غبيراء )نوعي شراب است( و هر نشئه آور حرام است. -حديث گذشته را-فرمود:

وهب به اين صورت آورده: أخبرني  بن عبدالحکم دو پسر ابن   عبداهلل  از طريق محمد بن( 10/222اين را بيهقي در سنن) 

سعديه، عمگرو ابگن     بن  قيس عن   بن عبده،  وليد بن عمرو بن  أبي حبيب عن عبداهلل  يد بنسعد و ابن لهيعه عن يز بن   الليث

: )القنين( را نياورده و ظلف ليث اما آن را ذکر کرده استبن عاص به من رسيده و مثل  بن عمرو از عبداهلل گويد:  مي وليد

 ز يزيد روايت کرده است.ا يگر( از طريقي د13/15/20) «الكبير» به همين صورت طبراني در

  بن أبي حبيب در روايت از عمرو بگن  گونه که من از تفرد يزيد   به نظر بنده: اين اسناد حسن است، رجال اين روايت آن

تر از عبداهلل بن عمرو  رسد که در اين اسناد بين او و بين راوي آن که پي  ام، ثقه هستند. اما به نظر مي وليد بدست آورده

بگن    ول از حديث چهارم از او ذکر شد، انقطاع وجود دارد. ولي من ديدم که اين حديث قيس را عبدالرحمندر طريق ا

  سگعد  بگن   بگن عبگده از قگيس     وليد  حبيب از عمرو بن  أبي  ( از ابن لهيعه از يزيد بن 273)ص« الفتوح مصر»عبدالحکم در 
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اهي اوقات چنان است که بين قيس و عمرو بن وليگد لفگظ   که رسول خدا بيرون آمد... تا آخر حديث و گ  روايت کرده

 )به او چنان رسيده که فالني گفت(. وجود دارد.«: أنه بلغه»

« صدوق»بن عبدالحکم فرق دارد، هر دو برادر و  بن عبداهلل  حکم با عبدالرحمن  بن   بن عبداهلل به نظر بنده)آلباني(: محمد 

و انقطاع بين عمرو بن وليد و عبداهلل بن عمرو قرار داده و ديگر انقطگاع را    ر است،عبداهلل مشهورت بن هستند، ليکن محمد 

بگن سگعد قگرين     لهيعه بگا ليگث    ابن  تر باشد، زيرا بن عباده قرار داده است. شايد قول اول صحيح  وليد و قيس بين عمرو بن 

و در وي ضعفي معروف وجگود    ي ذکر نکردهلهيعه کس و حافظ حديث است، و برادرش را بجز ابن « ثقه»است. اما اين 

 دارد. واهلل أعلم! 

سعد به صورت مرفوع با اين  بن  سواده از قيس  بن زحر از بکر بن  همين حديث طريق ديگري نيز دارد که آن را عبيداهلل 

بيراء فانهگا ثلگث خمگر    أن ربي تبارك و تعالي حرآم عليّ الخمر، والکوبه، والقنين وإياك و الغ»کند: قال:  لفظ روايت مي

اي کگه   )همانا پروردگارم که نام  با برکت و متعال است بر من شراب، طبل و نگي را حگرام کگرده و از نوشگابه    «: العالم

 شود، بشدت دوري کنيد که يک سوم شراب دنياست(.  آبجو، سنجد و ذرت درست مي»

عبد الحکم در   ( و ابن27« )األشربه»( و 3/422أحمد )(، بيهقي و 8/179/4132« )المنصف»شيبه در  اين حديث را ابن ابي

  اند. ( تخريج کرده18/325/897« )المعجم الکبير»( و طبراني در 273« )فتوح مصر»

تخگريج  »بن زحر ضگعيف اسگت. و بگه همگين دليگل حگافظ عراقگي در         گويد: اين اسناد به دليل ضعف عبيد اهلل  آلباني مي

قرار داده و تنها به احمد نسبت داده است. ولي سگند اول از دسگت او رفتگه اسگت همگان      ( آن را ضعيف 2/272« )األحياء

 طور که أحاديث دوم و سوم و چهارم با طرق متعدد به او نرسيده و يا از او فوت شده است.

آن آيد، بويژه که او در پگي تخگريج قگول غزالگي بگوده، لگذا پگس از         آري، ايراد بزرگي براي چنين حافظي بحساب مي 

زدن، طبگل زدن، دف زدن، و... را بگه    گويد: در شنيدن صداي بلبل و ديگر پرندگان هيچ اختالفي نيسگت، سگپس نگي    مي

ي  آواز پرندگان قياس کرده، اين در حالي است که اين قياس با أحاديثي که ذکگر کگرديم، مخگالف اسگت، و بگا قاعگده      

است و به راه صگحيح برگشگته، آن جگا کگه      ار خوبي کرده گويد: با وجود نص اجتهادي نيست، باز هم ک اصولي که مي

ها نص آمده چيزي قابل استثنا نيسگت.   گويد: از اين آالت موسيقي، تار و سازها که در شريعت بر منر آن پس از اين مي

به همين دليل  خبر بوده، رسد که غزالي از نهي شارع بطور مثال از طبل زدن بي آلباني گويد: از اين استثنا چنان به نظر مي

ي استثناهاي )غزالي( بعضي از اين روايگات صگحيح را    گويم بر حافظ عراقي الزم بود که در تخريج خود بر همه من مي

کرد و بر تخريج بعضي از روايات ضگعيف اکتفگا    کند و ما ذکر کرديم؛ ذکر مي که به صراحت حرمت طبل را ثابت مي

هگا ضگعيف هسگتند،     ي ايگن  حر و امثال اين که پس آن مجبور شود بنويسگد همگه  بن ز  کرد، مانند اين حديث عبيداهلل نمي

، و ابگن حگزم را ردّ نمگوده     چون پي  از آن حديث بخاري را بر ردّ ابن حزم که آالت لهو را حالل دانسته تخريج کرده

ت؛ چگون تخريجگي   است که چرا اين حديث را ضعيف دانسته در حالي که از وصل ابوداود و اسماعيلي آگاه بگوده اسگ  

بويژه که ابن حزم و مقلگدان  ايگن حگديث را     -آالت موسيقي-که به آن اشاره کرديم بيانگر تقويتي است براي تحريم

شود. بزودي  شان مي کند، اما اين حديث مانر ابطال تأويل اند که حکم تحريم مورد نظر را باطل مي اي تأويل کرده بگونه
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کند. به هگر حگال تخگريج     ديگر را تفسير و تأييد مي ه که مشخص است روايات يکگون همان بحث آن خواهد آمد زيرا

-4/145)طبقگات الشگافعيه  »نامه شيخ غزالگي، در کتگاب    حافظ به مراتب از کاري که شيخ عبدالوهاب سبکي در زندگي

بهتگر   وري کگرده، ها سندي پيدا نکرده جمگر آ  ( در آن يک بخ  احاديثي را که در کتاب االحياء بوده و براي آن182

)حديث منگر از  «: حديث المنر من المالهي واألوتار والمزامير» ( اين استثنا را با اين لفظ:158)ص است. در همين بخ  

آالت لهو، موسيقي و ساز( را ذکر کرده است.]يعني: براي حديث منر از موسيقي هم سگند پيگدا نکگرده اسگت!؟[ جگاي      

ي اخفاء مانده است! و احاديث ديگري مانند اين نيز وجگود دارد   او در پرده بسي شگفتي است که حديث بخاري هم از

 «:مَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ بِغِنَاءٍ إلظا بَعَثَ اللظهُ لَهُ شَايْطَانَيْنِ عَلَاى مَنْكِبَيْاهِ   » ها را از اصل نفي کرده است. مانند: حديث: که آن

گمگارد...(.   ي خواننگده مگي   ند مگر اين که خداوند دو شيطان بر شگانه )هيچ کس نيست که صداي  را با موسيقي بلند ک

ام. در صگفحات آينگده هگم ذکگر      تخريج کگرده  «931الضعيفه ش»اند و در  اين حديث را طبراني و ديگران روايت کرده

 خواهيم نمود.

)آيگا دوسگت داري    «:؟ى زَفْانِ الْحَبَشَاةِ  إِلَ أَتُحِبُينَ أَنْ تَنَُْرِي» حديث ديگري نيز وجود دارد که پيامبر به عايشه گفت:

-272انگد، در آداب الزفگاف )   صحيح است، نسامي و ديگران روايگت کگرده   اين روايت ها را تماشا کني؟(. بازي حبشي

اند و بنگده در آن جگا بسگياري از افزودهگاي      تخريج شده است. اين حديث عايشه در بخاري و مسلم روايت کرده (275

بگه خگاطر    3277ش« الصحيحه»اند، ذکر کردم و سپس مناسب ديدم که آن را در  هاي ديگر آورده کتابثابتي را که در 

ام. شايسته است در آخر تخريج اين احاديثي که بيانگر تحريم طبگل اسگت و امگام احمگد بگه صگحت        انکار سبکي آورده

وأكره الطبل، وهاي الكوباة،   »گويگد:   مي به نقل از امام احمد 26ها اشاره کرده است و خالل در االمر بالمعروف ص آن

دانم چون پيگامبر از آن   گويند، مکروه مي مي« الکوبه»)من طبل را که به آن «: ونهى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

اي ماننگد: ابگن    ( با أشار به صحت آن، اين حگديث را از صگحابه  202/  4منر کرده است(. و حافظ ابن حجر در تلخيص )

 بن عمر، و قيس بن سعد بن عباده تخريج کرده است.عباس، ا

 :حديث ششم

 ! ويَاا رَسُاولَ اللظاهِ   و مسخ و خسف قيل: يَكُونُ فِي أُمَّتِي قَذْفٌ »: کند که رسول اهلل فرمود عمران بن حصين روايت مي 

باران و دگرگوني چهره و فرو  در امت من سن ) «:وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ، وكثرت القيان، الْمَعَازِفُ ؟ قَالَ: إذَا ظَهَرَتْذاكمَتَى 

وقتگي آشگکارا بگر آالت    : )اي رسول خدا اين چه زماني خواهد شد؟ فرمود: پرسيدند. رفتن در زمين بوجود خواهد آمد

 (.موسيقي نواخته شود و زنان رقاصه زياد شوند و مردم زياد شراب بنوشند

 39/1ق« السنن الگوارده فگي الفگتن   »روايت کرده و ابو عمروداني در «2213کتاب الفتن شماره»اين حديث را ترمذي در  

: از طرق مختلف از عبداهلل بن عبدالقدوس به اين صورت روايت کرده 18/252« ذيل تاريخ بغداد»و ابن نجار در  40/2و

 . حدثني االعم  عن هالل بن يساف و روايت را آورده است

. صورت مرسل روايت شده و غريب استه الرحمان بن سابط از پيامبر باين حديث از اعم  از عبد: گويد ترمذي مي

 . رجال آن بجز عبداهلل بن عبدالقدوس ثقه هستند: گويد آلباني مي
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است و ( رافضي)اش مورد تاييد و متهم به رفض  راستگويي«: )صدوق رمي بالرفض و کان ايضا يخطي: »گويد حافظ مي

بگه   .گگردد   کنگد برطگرف مگي    اش را تاييد مي با متابعات و شواهدي که حفظ اش اشتباهاما (. شده است مياشتباه نيز دچار 

 .زودي اين مطلب را بيشتر توضيح خواهم داد

از طريگق حمگاد بگن عمگرو از     ( 40/2/ق)حديث مرسل اعم  را که ترمذي به صورت معلق ذکر کرده ابگوعمرو دانگي   

لگيکن  . متروك است لذا بر عبداهلل بن عبدالقدوس تگرجيح نگدارد  اما اين حماد . اعم  با سند متصل روايت کرده است

اش  و ليث گرچگه ضگعف   متابعت شده است( 39/1و 37/2ق)اعم  از طرف ليث بن ابي سليم در کتاب ابو عمرو داني 

ن حدثنا جريگر عگن ابگان بگ    : حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال: گويد مي( 2/2ق)معروف است اما متابعت شده ابن ابي الدنيا

 . و حديث را ذکر نموده است. رسول اهلل: قال :بن مره عن عبدالرحمان سابط قال تغلب عن عمرو

بجز اسحاق بن اسگماعيل کگه طالقگاني و از     ،که همه رجال آن ثقه و رجال مسلم هستند. اين اسناد مرسل و صحيح است

: گويگد  مگي بگا تأکيگد   و عثمان بن خرزاد . گويد ميثقه است و دار قطني نيز همين را : گو يد استادان ابوداود است که مي

اين را وکير از عبداهلل بن عمرو بن مره : گويد مي( 15/164/19391)سپس متابر ديگري يافتم که ابن ابي شيبه  «.ثقه، ثقه»

اش  راسگتگويي «: )صگدوق يخطگي  »اين اسناد جيد است و عبداهلل بن عمرو بگن مگره   : گويد. از پدرش روايت کرده است

  (.شود دچار اشتباه مي[ در نقل روايت]د تأييد است اما مور

ابوالعباس همگداني از   .تر است اند اما روايت متصل صحيح و از طريق ديگري به صورت مرسل و نيز متصل روايت کرده

خَنظ قَاوْمٌ  لَيُمْسَا »: کند که رسول اهلل فرمود عماره بن راشد از غازي ابن ربيعه اين حديث را به صورت مرفوع روايت مي

را تغيير خواهد  گروهيقطعا خداوند چهره ) :«شُرْبِهِمُ الخَمْرَ وَضَرْبِهِمْ بِالْبَرَابِطِ وَالْقِيَانِلِوَهُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ 

نوشگند و در   اب مگي چرا که شگر ! آيند اند، به شکل ميمون و خوك در مي هاي خود لَمْ داده داد در حالي که آنان بر مبل

 (.رقصند شود و زنان رقاصه مي برابرشان برآالت موسيقي نواخته مي

آورده و  (2/582تگاريخ دمشگق  )تخريج کرده و از همگان طريگق ابگن عسگاکر در    ( 2/2ق)اين حديث را ابن ابي الدنيا در  

 .حکيم است وابوالعباس همان عتبه بن اب: گويد مي

 (.شگود  بسيار دچار اشتباه مگي [ در نقل روايت]اش مورد تأييد است اما   صداقت«: )راصدوق يخطي کثي: »گويد  حافظ مي 

 يَكُونُ فِاي »: فرمايد شنيدم پيامبر مي: گويد  هشام بن غاز با او مخالفت کرده و از پدر و جدش ربيعه روايت کرده که مي

در امت من فرو رفتگگي  ) «:رَسُولَ اللظهِ؟ قَالَ: بِاتِّخاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ يَا بِمَأُمَّتِي الْخَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالْقَذْفُ، قُلْنَا :  رآخِ

اي رسگول خگدا بگه چگه علگت چنگين       : پرسگيدند . هاي بوجود خواهدآمگد  در زمين و سن  باران از آسمان و مسخ چهره

 (. بدليل گرفتن زنان رقاصه براي رقصيدن و نوشيدن شراب: )شود؟ فرمود  مي

از طريق احمد بن زهير (  125-124/التاريخ)و ابن عساکر در. تخريج کرده است 1/52(الکني)والبي اين حديث را در د

و حگديث را  : گويگد  که شنيدم هشام بن غاز مي  و کسي ديگر از علي بن بحر از قتاده بن فضيل بن عبداهلل رهاوي آورده

. يثمه است که هم خودش و هم پگدرش حگافظ حگديث هسگتند    احمد بن زهير همان احمد بن ابي خ .روايت کرده است

نيگز بگه   ( 8/292)حافظ بن حجر در زندگي نامه ربيعه جرشي در االصابه اين حديث را به او نسبت داده است و در الفگتح 
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همين صورت آورده است و پس از ذکر اين حديث سکوت کرده و طبگق معمگول بگا سگکوت  اشگاره کگرده کگه ايگن         

. هستند( ثقه)در حالي که او از اين اسناد آگاه بوده است؛ زيرا رجال اين حديث غير از غاز بن ربيعه . حديث قوي است

چنين حديثي بگه   .اش را نوشته است او را ثقه دانسته است و ابن عساکر با سه روايت از او زندگي نامه( 5/294)ابن حبان 

. گگردد  به اين ترتيب اين حديث صحيح مي. الف نداردرسد و اين روايت مخ ي حسن مي شرط نداشتن مخالف به درجه

 شود.  آمده بر قوي بودن حديث افزوده مي ها و غيره و با شواهد که در روايات فتنه

طبرانگي در   -هماننگد: همگين حگديث   -يکي از ايگن شگواهد، حگديثي اسگت کگه از ابوسگعيد خگدري بگه صگورت مرفگوع          

اند. اما در سند آن فردي به نام زياد بن ابي زياد جصگاص     ايت کرده( و در الروض رو1004ط( و )الصغير6901)االوسط

 نويسد: ضعيف است.  مي« التقريب »است که در 

)آ نگاه که در تقسگيم  «: إذا اتُّخذ الفيء دُوال»يد: پيامبر فرمود:  گو و شاهد ديگر اين روايت حديثي است که ابوهريره مي

)و «: وظهرت القينات والمعازف، وشاربت الخماور..   »ي همين حديث آمده:  امهمال غنيمت تبعيض قايل شوند...(. در اد

 در مأل عام زنان رقاصه برنامه اجرا کنند، بر آالت موسيقي نواخته شود و شراب بنوشد...(.

( از طريق ديگر تخريج کرده اسگت. و  2/2( ا بن ابي الدنيا )ق2212اين حديث در منابر زير روايت شده است: ترمذي) 

يکي  (. بررسي و نقد کردم.1727« )الضعيفه»( و 5450« )مشکاه( »1004حديث)« الروض النضير»من اسناد ترمذي را در 

إذا فعلت أمتاي خماس عشارة خصالة حال بهاا       »عنه است با اين لفظ:  اهلل ديگر از شواهد اين روايت حديث علي رضي

 دهند به مصيبت گرفتار خواهند شد(. )وقتي امت من پانزده عمل انحرافي را انجام ...«: البالء

ها نوشگيده   )انواع شراب :«و شربت الخمور، و لبس الحرير، و اتُّخذت القينات و المعازف»و در ادامه اين حديث آمده: 

 شود و ابريشم به پوشند و زنان رقاصه برقصند و بر آالت موسيقي نواخته شود(.

 ام.  مورد بحث و بررسي قرار داده« الروض النضير»( و 5451در)مشکاه ( و2/1( و ابن ابي الدنيا در )ق2211ترمذي ) 

و اين حديث را از طرِيق ديگري ابن ابي الدنيا از ابي امامه رضي اهلل عنه به صورت مرفوع روايت کرده است کگه اصگل   

 «:...فَيُصْبِحُونَ وَقَدْ مُسِخُوا قِارَدَةً وَخَنَاازِيرَ  بٍ امٍ وَشُرايَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طُعْ»متن حديث بدين صورت است: 

)گروهي ا ز اين امت شب تا صبح سرگرم خوردن و نوشيدن شراب هستند در حالي کگه صگبح مسگخ شگده و ميمگون و      

يْنَاتِ، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، وَقَطِيعَتِهِمُ بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَ»اند(. و در اين حديث آمده:  خوك گرديده

شان  خورند و زنان رقاصه در مجالس نوشند و ربا مي شوند که شراب مي )به اين علت به چنين مجازاتي مبتال مي «:الرظحِمَ 

 کنند(.  پوشند و رابطه خويشاوندي را قطر مي رقصند و ابريشم مي مي

( و اصگبهاني در )الترغيگب(   1/2( و ابن ابگي الگدنيا )  5/329( و احمد )5/16« )االيمان شعب »( و بيهقي در 4/515حاکم )

( از طريگق  8/659( و ابگن عسگاکر در التگاريخ )   6/295( از او ابو نعيم در الحليه )155/1137( و نيز طيالسي )499و1/498)

ذهبي تاييد کرده اسگت امگا ايگن سگند     فرقد سبخي: حدثني عاصم بن عمرو از او و حاکم اين روايت را صحيح دانسته و 

 ام.  ( توضيح داده1604خالي از ايراد نيست لذا بنده آن را در الصحيحه )
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هاي ديگر نيز روايگت شگده کگه     بدون شک همين قدر از ا ين حديث با شواهد صحيح است و اين حديث فرقد به شکل

 کنيم:   اينک ذکر مي

إذا استحلّت أمتي ستاً فعليهم الدمار: إذا ظهر فايهم الاتالعن، وشاربوا    »د: از انس بن مالک روايت است که پيامبر فرمو

)هر گاه امت من ش  چيز را حگالل  «: الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء

ند و شر اب بنوشند و ابريشم را بپوشند ديگر را لعنت کن گيرد، زماني که علنا يک  بدانند هالك و نابودي اينان را فرا مي

 جنس بازي کنند(.  شان برقصند و مردان با مردان و زنان با زنان هم و زنان رقاصه در جلسات

( با دو طريگق  5/377/378«)الشعب»( با شماره گذاري بنده(. بيهقي در1/59/1060« )المعجم االوسط»تخريج: طبراني در 

با همان دو طريق قوي دانسته و در کتاب )ذم المالهي( دو طريق ديگر هماننگد همگين    است و بيهقي آن را  روايت کرده

 ذکر نکردم. ( که من آنها را چون که قابل استشهاد نبودند؛2/1/3/1آورده )ق 

  حديث هفتم:

وَقَاالَ:   وَال تِجَارَةٌ فِيهِنظ وَثَمَنُهُنظ حَارَامٌ ال يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَال شِرَاؤُهُنظ، »از ابو امامه روايت است که رسول اهلل فرمود: 

شان  )خريد و فروش زنان خواننده و تجارت «:[6]لقمانإِنظمَا نَزَلَتْ هَذِهِ اآليَةُ فِي ذَلِكَ وَمَنَ النظاِِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 

خرنگد(.   ي از مردمان هستند که لهگو الحگديث را مگي   اين آيه يعني: )و بعض-و فرمود: -شان حرام است(. روانيست و پول

وَالظذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا رَفَعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَهُ بِالْغِنَاءِ إِال بَعَثَ اللظهُ عَزظ وَجَلظ »خواند تا اين که آيه را تمام کرد و سپس گفت: 

، ثُمَّ ال يَزَاالنِ يَضْرِبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِ نَفْسِهِ، حَتظى يَكُاونَ  انِ عَلَى عَاتِقَيْهِيعِنْدَ ذَلِكَ شَيْطَانَيْنِ يَرْتَقِ

)سوگند به پروردگاري که مرا به حق مبعوث کرده اسگت، هگيچ فگردي آوازش را بگه موسگيقي بلنگد        «:هُوَ الظذِي يَسْكُتُ

و پيگامبر بگه سگينه خگود     -کوبنگد  اش مگي  شان بر سينه روند و با پاهاي اي  باال ميه کند مگر اين که دو شيطان بر شانه نمي

 شود(. تا آن که ساکت مي -اشاره فرمود

( از دو طريگگق از قاسگگم بگگن  7862و7861و7855و7825و7805و8/7749«)المعجگگم الکبيگگر»طبرانگگي ايگگن حگگديث را در  

ام. سپس براي من  ( ذکر کرده2922«)الصحيحه»را در عبدالرحمن روايت کرده و من بخاطر همين دو طريق اين حديث 

روشن شد که در يکي از آن دو طريق ضعف شديد وجود دارد. لذا از قوي دانستن حديث منصرف شدم به جگز نگزول   

 ها را ذکر خواهيم نمود.  آيه که شواهدي از تعدادي از صحابه دارد. انشاءاهلل! در فصل هشتم برخي از آن

 الزم به ذکر است که اين روايات صحيح و بر دو نوع صحيح لذاته يا صحيح لغيره هستند. در پايان اين بحث

ي مهمي را تذکر دهگم تگا بحگث کامگل گگردد و مخاطگب فايگده تمگام ببگرد، دانشگمندان و            در اين جا ناگزير بايد مسئله

اند تا ميگراث   را به اجرا گذاشتهقوانين علمي بسيار مهمي  -که خداوند به آ نان پاداش خير دهد!-متخصصان فن حديث 

پيامبر اين امت از دست خوش تغيير و زياد وکم حفظ شود؛ بنابر اين همان گونه که روا نيست چيزهاي که پيامبر نگفته 

بگوييم به همين صورت روا نيست که از آ نچه پيامبر گفته است اعراض کنيم. لذا حقيقت بگين ايگن دو اسگت. خداونگد     

 گونه شما را امتي وسط گردانيديم(.  )اين«: ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطَاًوَكَ»فرمايد:  مي
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ترديدي نيست که بايد ميانه رو باشيم نه افراط کنيم نه تفريط و صحيح را از غيگر صگحيح و ضگعيف بگاز شناسگيم امگا از       

ظران فن است که بدون فهم درست ي علم، آگاهي، شناخت و پيروي از صاحب ن ناداني يا هواپرستي نيست بلکه بر پايه

آيد. وقتي حقيقت  از سخنان صحيح پيامبر ممکن نيست. و اين فقه بدون شناخت گفتار، کردار و تاييد پيامبر بدست نمي

اين گونه است بايد بگوييم عملي شدن چنين کاري بدون قيام فقهاي دانشگمندي کگه از علگم حگديث و اصگول حگديث       

هاي علم حگديث باشگند. چگه بگه جاسگت!       حداقل دانشمنداني باشند که پيرو اصول و برنامه آگاه باشند، ممکن نيست. يا

 گويد: سخن شاعر که مي

هگاي پيگامبر(    اند. اما بين آنان )با ذکر و نقل احاديگث و سگنت   ي پيامبراند هر چند همراه ايشان نبوده اهل حديث خانواده 

علگي رغگم وجگود    -ه ايشان هستند. و منظور از حديث مشهور ذيگل  پيوند روحي برقرار است که در واقر همراه و صحاب

 ها هستند:  همان -1اختالف در ثبوت آن

«: نَأْوِيلَ الْجَاهِلِيحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَيَ»فرمايد:  پيامبر مي

کشند؛ و آن را از تحريف غلوکنندگان و  )بار مسئوليت اين علم]قرآن و سنت[ را از هر نسلي بر گزيدگان آن بدوش مي

 کنند(.  و دست بُرد باطل گرايان و توجيه و تأويل جاهالن حفظ مي

وَلَكِانْ  مِانْ النظااِِ    لْمَ انْتِزَاعًاا يَنْتَزِعُاهُ  عِإِنظ اللظهَ لَا يَقْبِضُ الْ»فرمايد:   حديث صحيح ديگري نيز وجود دارد. که پيامبر مي

)خداونگد علگم    «:تَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّواأَفْيَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتظى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتظخَذَ النظاُِ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَ

هاي مردم بيرون کشد بلکه علم را با گرفتن علما )با مگرگ يگا شگهادت در راه اهلل(     از قلب گيرد که  و دان  را چنان نمي

کنند و از آنان   ماند. در آن وقت مردم پيشوايان ناداني انتخاب مي  گيرد تا اين که کسي از علما و دانشمندان باقي نمي  مي

  2«شيخان»ند و گمراه هستند(. کن  دهند، گمراه مي  کنند وآنان بدون علم فتوي مي  سئوال مي

ي احکگام را   طور که هگر کگس ادلگه    گويد: همان  ( مي18/51« )مجموع الفتاوي»به همين دليل شيخ االسالم ابن تيميه در 

اش اعتبار ندارد به همين صورت هر کس طرق صحت حديث را نشناسد حديث او از درجه اعتبار ساقط  داند نظريه  نمي

 .که عالم نيست واجب است از اجماع علما پيروي کندگردد. و به کسي   مي

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ »ي:  ي اين اجماع )اجماع علماي آ گاه(، آيه بنظر بنده بر علما پوشيده نيست که يکي از ادله 

هگر کگس از علگم حگديث آگگاهي نگدارد و       دانيد از آ گاهان ]علما[ بپرسيد(. است، بنابر ايگن   )آنچه را نمي«:  ال تَعْلَمُونَ

تواند حديث صحيح را از غير صحيح و ضعيف تشخيص دهد. بر او روا نيست که حديث را به عنوان دليل ذکر کند   نمي

دهد. به اين ترتيگب بايگد     مگر پس از پرس و جوي از آگاهان اين علم. در حقيقت اين متن آيه است که چنين فرمان مي

اي کسي همانند غزالي و ديگر فقيه نمايان عصر حاضر روا نيست که با ناداني حديث را تصحيح يگا  بگوييم که هرگز بر

ها بر مردم سوار نشوند و از جانب خود حديثي را ضگعيف قگرار ندهنگد     کنند، هدف اين است: که امثال اين  تضعيف مي

يره در همين بحث؛ زيرا بر اساس اصول و که از نظر علما و محدثين حسن يا صحيح لغيره است. مانند: حديث ششم و غ

                                                 
 ( 248)تحقيق بنده بر مشكاة : نگا. 1

 ( 579ام ) تخريج كرده« الروض النضير»اين حديث را در  .2
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اي اسگتنباط کردنگد کگه     گردد. آنان اين اصول را از امثال آيگه   قواعد محدثين، حديث ضعيف با کثرت طرق تقويت مي

پيگدا کگرد    )تگا اگگر يکگي انحرافگي    «: أَنْ تَضِلظ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْادَاهُمَا اذخْارَى  »فرمايد:   خداوند درباره شهادت زن مي

 ديگري به او يادآوري کند(.

اي اندك از کساني که به اين علم شريف مشغول هستند هر کس توان تطبيق اين اصول و قواعد را ندارد  البته بجز عده 

هگاي   چه رسد به ديگران، زيرا تطبيق چنين قواعدي نياز به شناخت گسترده در احاديث؛ طگرق و الفگاظ روايگات و نکتگه    

ها دارد، که بسياري اوقات به کمک فهرست و اطراف حديث قابل تشخيص نيست. بلکه اين علمي  د از آنمورد استشها

اند. بهترين کسي کگه ايگن قاعگده را مگورد بررسگي قگرار داده و بگه           است در قلب کساني که زماني طوالني تمرين کرده

ها را توضيح داده  ( اين18/25/26« )مجموع الفتاوي»مرحله پويايي آن رسانده شيخ االسالم ابن تيميه بوده است. وي در 

 ام. که خداوند تکميل و انتشار آن را براي بنده آسان نمايد، ذکر کرده«الرد المفحم»است و بنده در کتاب 

 ضعيف از ديدگاه محدثين بر دو نوع است: 

 ضعيفي که عمل به آن ممنوع نيست، اين نوع در اصطالح ترمذي شبيه حسن است. -1

 ضعيفي که ترك آن واجب است و آن روايت واهي و بي اساس است.  -2 

رود ؛ که غالبگا صگحت حگديث      گاهي اوقات يک راوي در نظرشان بدليل کثرت غلط در حديث ، ضعيف به شمار مي

زيگرا   هم به خاطر اعتبار و تقويت حديث ضعيف ديگر؛ کنند آ ن  گيرد لذا حديث  را روايت مي  وي مورد تاييد قرار مي

گردد. حتي اگر راويان گنگاه کگار و فاسگق      کنند تا جايي که به يقين ثابت مي  تعدد و کثرت طرق يکديگر را تقويت مي

شگان را   تگوانيم روايگت    شان به کثرت دچار اشتباه شوند، چگو نه مي شند، اما وقتي از علماي عادل باشند، که در روايت با

ن لهيعه که از علماي بزرگ مسگلمان اسگت، در مصگر قاضگي بگوده بگه کثگرت حگديث         رد کنيم!؟ افرادي مانند: عبداهلل ب

هاي  غلط زيادي  کرد، لذا در روايت هاي  سوخت، ا ز حفظ حديث روايت مي روايت کرده است، اما از وقتي کتاب

 هاي  صحيح است. وجود دارد؛ اما غالب روايت

 نويسم.  ه را بخاطر اعتبار ميگويد: حديث برخي از افراد مانند: ابن لهيع احمد مي 

نويسگد:   مگي  ابن تيميه در بحثي ديگر تقويت حديث ضعيف را با طرق متعدد توضيح داده و شرايط آن را ذکر کگرده و   

 واجب است به اين قاعده عمل شود.

اشگد يگا   گويد: وقتي حديث مرسل با طرق متعدد روايت شود و از موافقگت عمگدي خگالي ب    ( مي13/347« )الفتاوي»در  

گردد، زيرا نقل قول يا راست و مطابق خبر و يگا دروغ اسگت کگه بگه قصگد        توافق بدون قصد باشد، بطور قطر صحيح مي

دروغ گفته يا دچار اشگتباه شگده باشگد لگذا هگر گگاه فگردي از دروغ گگويي عمگدي و اشگتباه سگالم باشگد. بگدون شگک               

ختلف )مانند: اين حديث مگا( روايگت شگود مشگخص     هاي  راست است. وقتي حديث از دو جهت يا از جهات م حرف

اند و در صورتي که يقين داشته باشيم براي نقگل چنگين روايتگي     است که راويان عمدا براي ساختن دروغي توافق نکرده

شود که آن حديث صحيح اسگت. بطگور مثگال فگردي از يگک حادثگه حگرف          توافق قصدي صورت نگرفته، مشخص مي

آيد که مشخص است   دهد و فردي ديگر مي  و کارهايي که روي داده است را مفصال توضيح ميها  زند و تمام حرف  مي
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شود که اين حادثه بگه    کند. در نتيجه مشخص مي  با فرد اول همراه نبوده اما همانند وي حادثه را با طول و تفصيل بيان مي

هگاي  بگا    گفگت طبعگا حگرف     ون قصگد دروغ مگي  وقوع پيوسته و حقيقت دارد؛ زيرا اگر هر يک از آن دو با قصد يا بگد 

ديگري موافق نبود. چون بطور طبيعي امکان ندارد دو نفر بدون توافق و برنامه ريزي از پي  يگا بگدون تلقگين، بگه دروغ     

گويد: به همين منوال درستي عموم اخباري که داراي ابعاد مختلفگي اسگت     يک حادثه را با طول و تفصيل نقل کنند. مي

شود، هر چند نقل يک نفر به خاطر ارسال يا ضعف راوي کافي نيست؛ چون يگا روايگت مرسگل و يگا راوي       مشخص مي

 ضعيف است. 

ي يقين در بسياري از  گويد: شايسته است اين اصل را بشناسيم چرا که اصلي کار آمد براي رسيدن به درجه  ابن تيميه مي

 مردم و... است. روايات حديثي، تفسيري، حوادث جنگي، گفتار، رفتار

انگد؛     ديگگر نگرفتگه   به اين ترتيب هرگاه روايتي از پيامبر دو سند داشته باشد، با توجه به اين که يقين حاصل شگود از هگم  

گردد. بويژه آن وقت که نقل کنندگان از کساني نباشند که قصدا دروغ بگويند و فقگط    ثابت بودن آن روايت قطعي مي

 آنان فراموش و يا اشتباه کرده باشد. رود که يکي از  بيم آن مي

نقل کرده و بر آن افزوده است؛ زيگرا  « 38 جامر التحصيل ص»همانند اين مطالب از سخنان ابن تيميه را حافظ عالمي در  

رود، بر طر ف   يابد، زيرا در اين صورت بيمي که از سوء حفظ راويان مي  در مجموع از ضعف و درجه حَسَنْ ارتقاء مي

و در مختصگر آن نوشگته ابگن    « مقدمه ابن صالح» کند. همانند اين مطالب را در   ود و هر يک ديگري را تقويت ميش  مي

 اند.  کثير است، آورده

شان خگوب   ي گويد: به همين صورت روايت راويان مجهول و کساني که حافظه  ( مي35 2عليه در)ص اهلل ابن تيميه رحمه 

ها در تقويت يکديگر مفيد و موثراند. به همين دليل علماي علم حديث اين روايگات   يننيست؛ و روايات مرسل و مانند ا

نويسند؛ چرا که معتقدند اين گونه روايات صالحيت استفاده به عنوان شگاهد و اعتبگار را دارنگد. کگه روايگات بگي         را مي

گويد: )سخن اين فرد را   کند، که مي  مي تر نيز ذکر کرديم نقل ها ندارند. سپس سخن احمد را که پي  اعتبار غير از اين

 نويسم(.  به خاطر اعتبارش مي

هگاي ضگعيف را علگي رغگم ايگن کگه        هاي نقل سندهايي که حافظان حديث و اسناد به خاطر آن، روايگت  يکي از ارزش

و دانگ   هگا   اند؛ همگين اسگت و بگراي طلبگه     هاي حديثي ثبت کرده شان آشکار است، باز هم در کتاب ها براي ضعف آن

. تا از اين طريق روايات متابر و دانيم که اين روايات ضعيف مرجر اساسي براي اعتبار است  شود و مي  جويان روشن مي

شواهد يکديگر را تقويت کنند. و از طرفي گاهي از برخي روايات ضعيف، فوايد تربيتي و توجيهي که معنگاي صگحيح   

يست که بصگورت قطعگي چنگين مگواردي را بگه پيگامبر نسگبت دهگد، ايگن          آيد. هر چند براي کسي روا ن  دارد، بدست مي

اي هواپرست در گذشته و حال، معروف است و در نقد شيخ غزالي در همين رساله، اين  واقعيت بين علما بر خالف عده

 ام. قاعده را توضيح داده

ي اعتبار خارج نيست، هر چند  ز درجهنويسد: حديث ضعيف کال ا مي« 1/58التمهيد»به همين دليل حافظ بن عبدالبر در  

 باشد، اما چه بسا حديث ضعيف االسنادي که معناي آن صحيح است. حجت نمي
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خالصه سخن اين که: بسي اوقات معناي حديثي که سند ضعيف دارد، صحيح و با نصوص شريعت موافق است ماننگد:   

هاي  او را از توجه به عيوب مردم  )خوشا به حال آن کسي که عيب 1«:طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النظاِِ»حديث 

 باز داشته است(.

ها را نبايد به پيامبر نسبت دهيم. چه بسا که يک حديث ضعيف، معنا و مبنگاي آن   امثال اين روايت بسيار است، البته اين 

به اين نکته مهم توجه داشته باشيم. و سگر   هاي قبل از آن، لذا بايد صحيح باشد. همانند: حديث ششم و بعضي از حديث

صداي جاهالن، و فتنه آشوبگران ما را از پذيرش اين حقيقت بگاز نگدارد، زيگرا مگا در عصگري هسگتيم کگه نويسگندگان         

 اي جز اهلل نيست!  کنيم و هيچ قدرت و نيروي تغيير دهنده  فراوانند و علما کم؛ به خدا شکايت مي

 بخش دوم: 

 يثواژگان احادشرح 

ها عام و  ألفاظ متنوعي بکار رفته است که برخي از آن ،ذکر کرديمکه أحاديث بيانگر تحرآيم آالت موسيقي را در 

بعض از واژهايي که در احاديث مذکور آمده به برخي از آالت  و« المعازف »شود، مثل:  شامل تمام آالت موسيقي مي

نا مأنوس ديگري نيز به کار رفته است و و أحاديث ألفاظ غريب  در بعضي از آيات « .البرابط »خاص داللت دارد مثل 

ها شرح و توضيح دهم و با رعايت ترتيب حروف الفبا، با إشارة به جاهايي که در  لذا مناسب دانستم که معناي اين لغت

 هم. ها را شرح د کار رفته اين واژه صفحات کتاب به

که در خيمه يا اطاقى است و »سَفِينَه( تخت مزيّن )بر وزن  ،يکهأر نويسد: در فرهن  لغت مي 64ص أريکتهم( ) -1

يا هر چه به آن تکيه زنند اعم از تخت،  تخت اطاق عروس و سرا پرده عروس که روى سرير است و فرش اطاق عروس

  يا فرش مخصوص يا مبلمان. صندلى ويژه عروس

در اين جا منظور همان تارهاي سيمي است که به آالت گويند اما  جمر وتر زه کمان را مي 61و  60األوتار( ص  ) -2

 شود. موسيقي مانند: عود و تار بسته مي

اند.  جمر )بربط(: آلت سرگرمي از آالت موسيقي شبيه عود و فارسي است که به عربي به کار برده 65البرابط(ص ) -3

 چسباند.  اش مي بوده است چون نوازنده آن را بر سينه در أصل )بَربَت(؛

  .رد و دنكار آن پس از آشكار شدن 51ص   (بطر الحق ) -4

 . نهاية  (.أحراح ) آن جمع راء، وبكسر حاء وسكون   (حِرح )، وأصله گاه و شرم فرج 38ص  (الحِرُ)  -5

 گويند مي حريركه به آن ، بافند شود كه از ابريشم خالص مي در اين جا به هر چيزي اطال  مي 42 ص (الخَز ) -6

  .النهاية. گرداندن مال ميان چند نفر استبا ضمه، به معناي   (دُولة )جمع  66ص  (دوال ً ) - 7

 .در اين جا به معناي صداي حزين و غمگين است 52ص  (رنة الشيطان ) - 8

 يعني: کوه. 38عَلَم(  ص  ) - 9 

                                                 
 ( 261 /2(، و ديلمي )355/ 7(، از او بيهقي در الشعب )384/ 1(، ابن عدي در الكامل )3835ش299ص  8. سلسلة اذحاديث الضعيفة )ج1
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 شود. شراب نشئه آوري که از ذرت گرفته مي  60و  58الغُبيراء(  ص  ) -10 

  الغمص(است.  النهاي . و به ناحق طعنه زدن و همان ) او را کوچک شمرد و سبک کرد 51غَمط الناس(  ص  ) -11 

 گويد: )التقنين( يعني: نواختن بر آن. نگا: يعني: طُّنبور به زبان حبشي، و ابن أعرابي مي 60و 58و  57القِنآين( ص ) -12

هاي روميان است، با آن قمار  ( بر وزن سِکين يعني: طُّنبور، يکي از بازيالتقنين نويسد: ) در فرهن  لغت مي اللهفان إغاثة

در خود حديث  «الميسر»گويد: در اين جا همان معناي أول منطور است چون قمار با  لفظ  آلباني مي کنند. هم باز مي

 .گويند ر يا دو تار ميطبق توضيحات شيخ آلباني در فارسي به آن تاموسيقي است. ]وجود دارد، بنابراين همان آلت 

  مترجم[

 قَينات( نيز جمر آن است. و )ج قِيَان ]قين[: کنيز، آواز خوان (، القََينه جمر ) 63القِيان( ص  ) - 13

  کنيز، آواز خوان. 66و  65و  45القَينات( ص  ) -14

ح داده شده است و إمام طبل( در حديث ابن عباس و ابن عمر، شر يعني: ) .60و  58و  57و  56ص   (الكوبة ) -15

 اند: گويد:  برخي گفته کند که به همين معناست، و ابن القيم در اإلغاث ، همين را پذيرفته است و مي أحمد تاکيد مي

نرد( است،  اند:  ) اند، و برخي گفته طبل( تفسير کرده ) ه( را بالكوبة ) :گويد مي (268 /5 خطابي در المعالم)و  است. بربط

در اين باره نظريات ديگري نيز  شود. نوازند شامل مي يب تمام آالت موسيقي تار داري که با آن موسيقي ميبه اين ترت

بهتر و  گويد: ذکر کرده است و سپس مي( 76 /10 )بر مسندتعليق در شيخ أحمد شاکر رحمه اهلل وجود دارد که 

بي  يعني:هر چيزي که الکوب ( ) گويد: (که مي214و84)ص األشرب  کتاب درأحمد ها قول امام  ي اين فراگيرتر از همه

 اختيار بر آن بيافتند.

 کوچکي قرار دارد.بوق يا فلزي است که در ته آن  «نى»آلت خواندن  مزمار(: . جمر )61و  52و  51المزامير( ص  ) -16

 المعجم الوسيط.

اند: از جو يا گندم درست  د، و گفتهکنن ي و شرابي است که از ذرت درست ميميم: مَ بکسر .58المِزر( ص  ) -17 

  نهايةال  کنند. مي

 النهايةنوازند.   ها موسيقي مي ها و تمام آالتي که با آن دايره .51و  45و  38المعازف(  ص  ) -18

مِعزَف( بر  عُزف( أو ) شود. مفرد آن ) نويسد: تمام آالت موسيقي کانند: عود و طنبور را شامل مي در فرهن  لغت مي

صاحب نظران در علم لغت  گويد: مي اإلغاثه گويند، ابن قيم در العازف(: نوازنده را مي منبر و مکنس  است و ) وزن

  شود. گويند تمام آالت موسيقي را لفظ معازف شامل مي بدون اختالف مي

موسيقي است که  المعازف( اسمي براي تمام آالت )گويد:  ( است که مي158 /21 تر از اين سخن ذهبي در السير) روشن

(. 1337 /2 الحفاظ) تذكرةو در کتاب  ها... دار و مانند اين شود مانند: ساز، طنبور، ني، دايرهاي حلقه ها نواخته مي بر آن

 مطالبي به همين معنا دارد.

 

 



 46 

 بخش سوم:

 اند. يا ايراد گرفته  نقد و رد ابن حزم و ديگر كساني كه روايات مذكور را به نوعي ضعيف دانسته
اند، در بحث تخريج حگديث ششگم،      تر پاسخ ابن حزم و ديگر کساني که روايات صحيحي را مورد طعنه قرار داده پي  

خواهم تذکر دهم اين است که: روايات تحريم به نسگبت ابگن حگزم و نظريگات مگا، سگه         جا مي ام ولي آنچه در اين نوشته

 اند: دسته

 يف کرده در حالي که بر خطا رفته است.ها را تضع رواياتي است که ابن حزم آن -1

هگا رسگيده و برخگي ديگگر نرسگيده کگه اگگر بگه او          رواياتي وجود دارد که به ابن حزم نرسيده و يا برخي از طرق آن -2

کرد. البته وي در اين باره بگر خگالف مقلگدان ، معگذور       شد، قطعا به آن عمل مي  رسيد و صحت آن براي  ثابت مي  مي

در ادامه بحگث   -و ان شاءاهلل حانث نشده است!-خورد مي س از آن که اين روايات را تضعيف کرده، قسم است. بويژه پ

تگا   -ثقگات  –ها يا يکي از اين روايات و يا بيشتر از طريگق   سوگند به خدا اگر همه اين»گويد:   ( مي59ص 9خود در )ج

 «.دادم!  دي به خود راه نميها تردي ها و پذيرفتن آن رسيد، هرگز در عمل به آن  پيامبر مي

اين گماني است که نسبت به ابن حزم داريم، البته حساب او با خداوند است! ولي مقلدان او پس از اين که حجگت بگر    

چون مردم دوره جاهليت است. که جنيان  آنان تمام شد و دليل واضح گرديده عذر و کرامتي ندارند. بلکه مثال آنان هم

بگه عبگادت معبگودان باطگل و      –کردنگد(  هگا را عبگادت مگي    مشرکان عرب )کگه جگن  –اما جاهالن  و پريان مسلمان شدند

أُولَئِكَ الظذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُاونَ إِلَاى رَبُهِامُ الْوَسِايلَةَ أَيُّهُامْ      »فرمايد:   ها مي ي آن گمراهي خود باقي ماندند. خداوند درباره

خواننگد، خگود     )آنان، کساني را که بگه فريگاد مگي    «:افُونَ عَذَابَهُ إِنظ عَذَابَ رَبُكَ كَانَ مَحْذُورًاأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَ

ترند و به رحمت الهي اميدوارند  جويند که کدام يک به او تعالي نزديک آنان براي نزديک شدن به پروردگار وسيله مي

 «57إسراء» است که بايد از آن دوري جويند و بر حذر باشند(. هراسند، زيرا عذاب پروردگار چنان  و از عذاب او مي

ها را ضعيف قرار داده، که به او اعتراضي نگداريم، و مگا را بگه او کگاري نيسگت. انشگاءاهلل در        رواياتي که ابن حزم آن -3

 بخ  اول و دوم پاسخ او داده شده است.

 گويم:   به توفيق خداوند مي 

 يث صحيح ما فقط دو تا )حديث اول و سوم( را مورد انتقاد قرار داده است.بخ  اول: ابن حزم از ش  حد

دارد، کگه ذکگر کگردم. اول از طريگق      -يگا ابومالگک اشگعري    –حديث اول: دو طريق از عبدالرحمن بن غنم از ابوعامر  

 ابن حزم اين حديث را به دو دليل ضعيف دانسته است:« قال هشام بن عمار و...»بخاري است که: 

 گويد: بين بخاري و هشام انقطاع وجود دارد.  مي -1 

در حگالي کگه ايگن    « 9/59المحلگي » بگر شگمرده اسگت و در     -که اشعري نگام دارد -ضعف آن را جهالت نام صحابي  -2 

گويد: اين حديث منقطر است؛ بين بخاري و صگدقه بگن خالگد وصگل       آخرين حديث از احاديث باب در نزد اوست. مي

 باب اصال هيچ حديث صحيحي وجود ندارد، هر چه هست موضوع)جعلي( است!  نيست. و در اين
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ها پوشيده نيست چه رسد به علما؛ زيگرا از   آميز اوست. تا جايي که بر طلبه  هاي سخت گيرانه و مبالغه ها حرف آري، اين

دهيم؛ بگويژه کگه ايگن    را بگ « موضگوع بگودن  »آيد که بر متن حکم ساختگي   الزم نمي -اگر درست باشد -انقطاع حديث 

 حديث را خود امام بخاري از طريق ديگري به صورت متصل روايت کرده است. 

هگا بگاز هگم     ي ايگن  نيز نزد ما وجود دارد که ذکر کرديم و دوباره نيز ذکر خگواهيم نمگود. علگي رغگم همگه       طريق سومي 

 اند!؟    کردهها چشم بستند و از ابن حزم تقليد  شان از اين قرضاوي، غزالي و پيروان

 دانيم؟!  ها است يا هواپرستي؟)پناه بر خدا!( نمي آيا اين از جهالت آن

در اسگت. کگه   « هشام بن عماره» ، اشتباه است. شايد سبقت قلمي باشد بلکه درست«صدقه بن خالد»گويد:   اما اين که مي

ن حديث را با سند متصل نيگاورده و فقگط   نويسد: بخاري اي  ( مي97اش ) بخ  رد بر غزالي ذکر شد و ابن حزم در رساله

کند که مشگخص    )هشام بن عمار گفت(. وانگهي او از ابو عامر يا ابو مالک روايت مي«: قال هشام ابن عمار»گفته است: 

 نيست اين ابوعامر کيست؟

کگه پاسگخ    هاي مختلف مفصالب توضگيح داديگم ولگي بگراي ايگن      تر در صفحات گذشته در مناسبت پاسخ: انقطاع را پي  

تر و سودمندتر گردد. اينک برخي از سخنان حافظان و نقادان را که در جواب ابن حزم به خگاطر ضگعيف دانسگتن     کامل

آوريم تا بر دان  خوانندگان افزوده شود و بدانند که چقدر در اين باره گمراه و از راه مومنگان    اند. مي   اين حديث گفته

 اي که توأم با هوا پرستي بوده اصرار و پا فشاري دارد.  د کور کورانهمنحرف بوده است؛ زيرا او بر تقلي

( بگا انگدك تفگاوت و تصگرفي     5/271/272«)تهگذيب السگنن  »( و در 1/259/260« )اغاثگه اللهفگان  »عالمه ابگن قگيم در    -1

ند مذهب باطلِ بيهوده اند، موفق نشدند که بتوان   گويد: کساني مانند: ابن حزم که صحت اين حديث را زير سوال برده  مي

گرايي آالت لهو را ياري دهند. وي گمان کرده که اين حديث منقطر است، زيرا سند بخاري به ابن حگزم نرسگيده لگذا    

 اين ايراد از جهاتي مردود و باطل است:

م روايگت  يعنگي: از هشگا  »بخاري هشام را مالقات کرده و از او حديث شنيده، هر گاه امام بخاري بگويد: عن هشگام   -1 

 بر اين مسئله اتفاق نظر وجود دارد که حديث متصل است.« کنم  مي

اگر بخاري از ابن هشام نشنيده بود، هرگز جايز نبود که از او اين حديث را با صيغه جزم نقل کند. در حالي کگه بگه    -2 

کثگرت روايگات از آن اسگتاد و     افتگد، بگدليل    صحت ثابت شده که اين حديث را از او شنيده، و اين گونه بسيار اتفاق مي

 کرده است.   گويند. واضح است که بخاري از همه خلق خدا بيشتر از تدليس روايت دوري مي شهرت او اين گونه مي

رود، اگگر ايگن     اين حديث را بخاري در صحيح خود آورده فقط به اين علت که صحيح است و حجت به شمار مگي  -3

آورد، بنابراين بايد بگگوييم بگدون ترديگد     آن را در کتاب صحيح خود داخل نميحديث صحيح نبود هرگز امام بخاري 

 صحيح است.

آورده نه با صيغه معلگول؛ زيگرا هگر گگاه بخگاري بگر        –قطعي –اين حديث را اگر چه معلق آورده ولي با صيغه جزم  -4

و ماننگد  « يُگذکر عنگه  »گويد:   يا مي« يُروي عن رسول اهلل»گويد:   اش نباشد مي حديثي توقف کند يا حديثي مطابق شرايط

 شود: از پيامبر روايت شده؛ و از او ذکر شده!  ها که معنا چنين مي اين صيغه
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هاي قطعي و جزمي اسگت کگه روايگت     ها صيغه اين« قال فالن»و بگويد:  قال رسول اهلل»اما هر گاه امام بخاري بگويد: 

دهد. معناي  ايگن    بخاري اين حديث را بصورت قطعي به هشام نسبت ميداده است لذا در اين که امام   راوي  نسبت مي

 داند. است که او اين حديث را صحيح مي

ها صرف نظر کنيم، اين حديث در نزد کسان ديگر صحيح و متصل است، سپس حديث بشر بن بکر  اگر از همه اين -5 

هست و علي رغم اين باز هم آقاي حسان، تضگعيف   تر ذکر کرديم. و در آن )المعازف( به روايت اسماعيلي پي  را که

 کند.   ي احاديث صحيح وجود اين کلمه را انکار مي کننده

گويگد: ايگن     ( ذکر کرده و مي72-73دومين قول؛ نظريه ابن صالح است که همانند اين را در )مقدمه علوم الحديث ص

 حديث صحيح، به شرط صحيح معروف و متصل است. 

( اين حديث را آورده و علتي را کگه بخگاري وادار شگده    52-10/53افظ بن حجر است که در )الفتحسومين قول: نظر ح

گويد: در نزد حافظان حديث ثابت است که آنچه بخاري بگه    همانند اين حديث را معلق بياورد؛ توضيح داده است و مي

گاه حديث معلگق از روايگت يکگي از     صورت معلق آورده تا آن راوي صحيح است، هر چند از شيو  او نباشد. ولي هر

گگردد.    حافظان و متصل باشد. با ارجاع آن، به کسي که آن را با رعايت شرط صحيح آورده است، اشکال بر طرف مگي 

 را تاليف کردم. « التغليق التعليق»لذا در ابتدا به اين نوع توجه نمودم وکتاب 

لحديث دارد اين مطلب را ذکر کرده که حديث هشام بن عمار را در بحثي که در باره علوم ا« شرح ترمذي»استاد ما در 

سپس اسناد اين حگديث را آورده و در پگي   « گويد:...  آورده است. و مي« مستخرج اسماعيلي»از او به صورت متصل در 

کگرديم.   آن اسناد ابوداود را ذکر کرده است که هر دوي اين سند را با روايات ديگري از جماعتي از راويگان ثقگه ذکگر   

 «. حدثنا هشام بن عمار...»اند:    که گفته

 -کگه ذکگر کگرديم   -ي حديثي دست يافتم که با اقگوال پيشگوايان حگديث     هاي ابن حزم به قاعده وانگهي بنده در کتاب 

 موافق است و اين معلق آوردن بخاري حکم سند متصل بين بخاري و استادش هشام ابن عمار را دارد. 

 کند[ بر دو قسم است:  مدلِآس ]کسي که حديث مدلَّس را روايت مي»نويسد:   ( مي1/141« )االحکام اصول»ابن حزم در  

کند و گاهي حديث را   الف: فرد مدلآس، حافظ و عادل باشد که برخي اوقات حديث خود را به صورت مرسل ذکر مي 

کند. بسي اوقات به ذکر برخي   سند بيان مي آورد و گاهي هم در غالبِ گفتگو، فتوي و مناظره بدون  به صورت مسند مي

کند؛ زيرا اين نگه ايگرادي     کند، اين عمل، روايات ديگرش را خدشه دار نمي  کند و برخي را ذکر نمي  از راويان اکتفا مي

اش بگراي مگا    کنيم. و آنچه از حگديث   است و نه غفلتي، البته هر حديثي که مرسل بودن  براي ما ثابت گردد، ترك مي

يگا  « عگن فگالن  »يگا بگويگد:   « اخبرنگي فگالن  »برابر است که بگويد:  کنيم،  گيريم و به آن عمل مي  يقيني و ثابت گردد، مي

ها الزم است که حديث چنين فردي را بپذيريم. تا زماني که ثابت گردد. که حديث  در همه اين« فالن عن فالن»بگويد: 

 «.پذيريم  کنيم و ديگر روايات او را مي  قط همان حديث را ترك ميمشخصي را بدون سند آورده باشد و چون ثابت ف

قگال  » گويد:   گويد: واجب است، اين سخن بخاري را که مي  هاي ابن حزم است که به صراحت مي اين متن دقيقا حرف 

ح کگرده بگود بگا    است. به اين ترتيب ايگراد منقطگر بگودن کگه ابگن حگزم مطگر       « اخبرنا هشام»بپذيريم و اين همانند: « هشام
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گگردد، کگه در آينگده هگر کگس از او        شود. لذا از هم اينک ثابت مي  اي که خودش ذکر کرده است، بر طرف مي قاعده

هگا فقگط از گمگان و هواهگاي      )آن«: نْ يَتظبِعُاونَ إِلظاا الَظانظ وَمَاا تَهْاوَى الْاأَنْفُسُ      إِ»تقليد کند. به مصداق فرموده خداوند: 

 کنند(. قرار خواهند گرفت. واهلل المستعان!  ي ميشان پيرو نفساني

رسد و بگه وضگوح     با روشن شدن اين واقعيت پاسخ ايراد اول که به گمان ابن حزم و مقلدان  انقطاع است، به پايان مي 

يگز از  ماند. که شک در نام صحابي است، اين شبه ن  ثابت است که اين ايراد سرابي بي  نيست و پاسخ ايراد دوم باقي مي

نويسگد: وجگود شگک در نگام صگحابي        مگي « 10/24الفگتح »اي بسيار ضعيف و بي اعتبار است. حافظ در  نظر محدثين، شبه

 کند. حال آن که ابن حزم با اين بهانه حديث را ضعيف دانسته اما اين بهانه مردود است.  حديث را خدشه دار نمي
کنگد از پيگامبر شگنيده اسگت و      از بزرگان تابعين است که تصريح مي به نظر بنده )آلباني(: چون راوي اين حديث، ثقه و 

ي:  را به او نقل کرده، صحابي است به ويژه که با جمله  داند آن کسي است که حديث اند: صحابي است و مي حتي گفته

مصگاحبت خگود خبگر     کند. با وجود اين به مگا از  )سوگند به خدا که من دروغ نگفته است!(. تاکيد مي«: واهلل ما کذبني!»

ماند که حديث را خدشه دار کند. و از آنچه ايگن واقعيگت را بيشگتر مگورد تاييگد قگرار         داده و ديگر شک و ترديدي نمي

االحکگام فگي اصگول    »در کتگاب   «صفة من يلازم قباول نقلاه االخباار    »دهد، قول خود ابن حزم است. که در فصل:  مي

 «. شود عادل در هر چيز پذيرفته ميقول فقيه »گويد:   (.  مي1/143«)االحکام

حدثني من »گويد:   شود، مي  به نظر بنده)آلباني( بر کسي پوشيده نيست که اين قاعده کلي، قول تابعيِ ثقه را نيز شامل مي

 جا آمده است. )به من کسي حديث گفت که از پيامبر شنيده است. يا مانند اين( که در اين«: سمر النبي او نحوه

داند، چون حديث را به همگين علگت ضگعيف دانسگته اسگت و در جگاي ديگگر در          ذکر نام صحابي را شرط ميابن حزم  

که علماي حگديث بگه   -هاي مذکور خود او  کند. اما اين با عموم حرف  ( نيز همين مسئله را مطرح مي83و  2/3)االحکام

در حالي است که امام بخاري ترجيح داده که نام  منافات دارد و از مسايلي است که هيچ دليلي ندارد. اين -آن معتقدند

تر نيز گفتيم حافظ نيز به همين باور است. رجوع شگود   اين صحابه ابومالک اشعري صحابه معروفي است، چنان که پي 

 -نويسد: علي رغم اين که شک در نگام صگحابي ايگرادي نگدارد       ( که پس از ذکر ترجيح امام بخاري مي10/55به الفتح)

به اين ترتيب هر کس ايگن حگديث را بگه چنگين علتگي مگورد ترديگد قگرار دهگد بگه            -اي در علم حديث است اعدهاين ق

 اعتراض  توجهي نخواهد شد. لذا ترجيح داده که آن صحابي ابومالک اشعري، صحابي مشهور است.

کگه پيشگتر ذکگر آن    -لح ( با سندش کگه در آن معاويگه بگن صگا    4/31« گويد: حتي ديدم ابن حزم در)االحکام  مولف مي 

قال: أنبأنا أبو مالك اذشعري قاال: سامعت    از صالح بن حريث از مالک بن ابي مريم: ثنا عبدالرحمن بن غنم -گذشت

کگه  )قطعا کساني از امت من خواهند بگود  «: لَيَشْرَبَنظ نَاٌِ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 نهند(.  نوشند و بر آن نامي ديگر مي  شراب مي

 گويد: استادش مجهول است.  اين از تناقضات ابن حزم است که اين معاويه را تضعيف کرده و مي 

ايگن  »نويسگد:    ( پس از ذکر طرق سه گانگه حگديث از عبگدالرحمن بگن غگنم مگي      22-5/21« )تغليق التغليق»حافظ نيز در  

مانگد، در حگالي کگه ابومحمگد ابگن حگزم ايگن          راد و علتي ندارد، جايي براي طعنه باقي نمگي حديث صحيح است، هيچ اي
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گويد: بين بخاري و صدقه بگن خالگد انقطگاع وجگود دارد و بگا اخگتالف در نگام ابومالگک،           حديث را معلول دانسته و مي

ن( و )جعفگر فريگابي( اسگت. و    روايت را از هشام به صورت متصل آورده است که بين آنان )حسن بگن سگفيان(و )عبگدا   

ي  ها حافظاني هستند که ثبت و ضبط آنان مورد تاييد است. ولي در باره اختالف در نام صحابي بايد گفت کگه همگه   اين

اي براي تضعيف  رسد. که چون تنها با اين علت نتوانسته چاره  اند. علي رغم اين چنان به نظرم مي عادل اصحاب پيامبر

اش روشگن اسگت لگذا از خگودش علتگي ديگگر        ي خود بيابد تا بدان دست اندازد، زيرا بطالن نظريگه احاديث صحيحه برا

گويد: )عطيه بن قيس( مجهول است   تر است، و آن علت اين است که مي ساخته که در نزد آگاهان از اين هم بي اساس

اند. اين ادعا دروغي   او حديث روايت کردهحال آن که مسلم او را حجت قرار داده و کساني ديگر او را ثقه دانسته و از 

تر اين جا  تر ذکر اين موضوع گذشت(. اما براي استفاده هر چه تمام است که کسي پي  از او چنين ادعايي نکرده )پي 

نيز ياد آوري کرديم؛ من براي اين دو طريق ديگر از عبدالرحمن بن غنم ذکر کردم که يکي از طريق معاويه بن صگالح  

 است. -تر ذکر آن گذشت  که پي-

گويد: معاويه بن صالح ضعيف است و معلوم نيست که اين ابو مالک کيست؟ و در   ص( مي97ابن حزم در رساله خود) 

( اين حديث را فقط به خاطر معاويه ضعيف دانسته است در واقر اين ستمي است که ابن حزم در حق او 9/57« )المحلي»

انگد و مطلقگا کسگي از حافظگان      اعتي از متقدمين از جملگه امگام احمگد او را ثقگه دانسگته     روا داشته است؛ در حالي که جم

 است.    معروف او را ضعيف قرار نداده 

اش مگورد   )صگداقت «: صدوق له اوهام» نويسد:   اش خالصه کرده مي حافظ ابن حجر در حالي که سخنان اممه را در باره

 تأييد و به توهم مبتال است(. 

 اش مورد تأييد و امام است(.  )صداقت«: صدوق امام» گويد:   مي« الکاشف»ذهبي در 

)امگام، حگافظ   «: االمگام الحگافظ الثقگه؛ قاضگي االنگدلس     »کنگد:    ( او را چنين توصيف مگي 7/158« )سير اعالم النبال»و در  

هگذا حگديث صگالح    »گويگد:    مگي   و از او حديثي بگا اسگناد خگود آورده و      الحديث، ثقه و در اندلس قاضي بوده است(.

 )اين حديث اسنادش صالح است(.«: االسناد

اش  حگديث  اگر جهالت مالک بن ابومريم نبود؛ صالح بگود. ولگي  « المعازف»مسلم به وي استناد کرده است. لذا حديث  

داده است. ترجيح  -چنان که گذشت-به عنوان متابر معتبر است. بويژه که بخاري روايت آن را بر روايت هشام بن عمار

 حتي شخص ابن حزم همين حديث را در تحريم شراب حجت قرار داده است.

گويگد: اسگناد ايگن حگديث حسگن اسگت، زيگرا حگاتم بگن حريگث             مگي « طبعگه الکگردي   27ابطگال التحليگل   » ابن تيميه در

 شيخ)بزرگوار( است و مالک بن ابي مريم از قدماي شام است.

رسگد کگه    نتقاد و تضعيف ابن حزم به سراغ حديثي ديگر برويم. مهم بگه نظگر مگي   پي  از آن که از اولين حديث مورد ا 

اند به پايان    سخن را درباره حديث اول با ذکر نام امامان و حافظان حديثي که در گذر زمان اين حديث را صحيح دانسته

 ببريم، نام اين بزرگواران به اين شرح است: 
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ابن  -10عسقالني  -9ابن کثير  -8ابن قيم  -7ابن تيميه  -6نووي  -5ابن صالح  -4اسماعيلي  -3ابن حبان -2بخاري  -1

 امير صنعاني..  -12سخاوي  -11وزير صنعاني 

بحث رد بر ابن عبد المنان وکسان ديگر، آيا عقل انسگان  « ضعيف االدب المفرد»رجوع شود به مقدمه کتاب جديد بنده 

بگر حگق    -که در بين آنان هيچ کس در علم حديث تخصصي ندارد-مقلدان  پذيرد. که ابن حزم و   مسلماني اين را مي

ونَ وَالظاذِينَ ال  هَالْ يَسْاتَوِي الظاذِينَ يَعْلَمُا    »فرمايگد:    باشند و اين همه پيشوايان و امامان حديث اشگتباه کننگد. خداونگد مگي    

 «9زمر»(.دانند برابرند؟!  دانند با کساني که نمي  : )آيا کساني که مي«يَعْلَمُونَ

)همانا در اين تگذکر و پنگدي اسگت    «: إِنظ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»فرمايد:   و نيز مي 

 «37ق»براي کسي که داراي قلبي سالم باشد و يا خوب گوش کند و با تمام وجود حاضر باشد.(

دند، حديث سوم است کگه   اي که ذکر کرديم و ابن حزم آن را ضعيف مي هاي ش  گانه اما حديث ديگري از حديث 

آن را ضعيف شمرده است. بايد بگوييم که اين از تنگ  نظگري و شگناخت    « قيس بن حتبر نهشلي»به دليل جهالت تابعي 

انگد و جمعگي از او      انسگته گروهي از متقدمان و متاخران اين فرد را ثقگه د -و همان طور که توضيح دادم –اندك اوست. 

 رود.  اند. به اين ترتيب اين فرد هرگز مجهول به شمار نمي   حديث روايت کرده

چگون   اما از ابن حزم اين چيزها جاي تعجبي ندارد، چون گروهي از حافظاني که در شهرت بگه حفگظ و ثقگه بگودن هگم      

  را مجهول دانسته است.  خورشيد در وسط روز مشخص هستند از جمله امام ترمذي صاحب سنن

گويگد: امگا ابگو      پس از بيان داستان ثقه قرار دادن  از زبان ابن حبان و خليلي مي« التهذيب»اش در  حافظ در زندگي نامه

نويسگد: محمگد بگن      مگي « االيصگال »از « الفگرامض »محمد بن حزم کسي است که خودش را به بي خبري زده و در کتاب 

شناخته و از حافظ بودن و تصنيفات    تواند بگويد ابن حزم امام ترمذي را نمي  کسي نمي عيسي بن سوره مجهول است!!!

بي خبر بوده است! زيرا اين مرد اين عبارت را بر خلقي از حافظان ثقه حديث مانند ابوقاسم بغوي و اسماعيل بن محمگد  

الموتلف »فظ ابن فرضي او را در کتاب  گفته است: شگفت انگيز است که حا الصفار و ابي العباس االصم وکسان ديگر

تگوانيم    اش را گوشزد کرده اسگت. پگس چگونگه مگي     ذکر کرده و از شخصيت  خبر داده و مهم بودن مقاله« و المختلف

 بپذيريم که بن حزم از شخصيت و مقام  بي خبر بوده است؟! 

م که با امامان مشهور موافق باشگد يگا الاقگل بگا     پذيري  هاي را مي گويد: به همين سبب از نظريات ابن حزم همان  مولف مي

آنان مخالف نباشد. با اين سخن بررسي دو حديث از احاديث ش  گانه صحيحي که ابن حزم ضگعيف قگرار داده بگود،    

 رسد.   با شرح اشتباهات وي به پايان مي

ا رسيده و از طگرق ديگگر آنهگا بگي     ه هم اکنون درباره قسم دوم از احاديثي که به بن حزم نرسيده و يا برخي از طرق آن

 دهيم.   خبر بوده را با اندك تفصيل مورد بحث قرار مي

)معلوم نيست که چه کسگي آن را روايگت کگرده    «: اليدري من رواه»گويد:   حديث دوم که ابن حزم پس از ذکر آن مي

به روايت انس و عبگد الگرحمن بگن    هاي خود  است!(. با اين که اين حديث را بي  از ده نفر از حافظان مشهور در کتاب

يم و اين از رواياتي است که ابن  ا ند. نا گفته نماند که تخريج اين دو حديث را با طول و تفصيل ذکر کرده عوف آورده
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حزم خودش را به بي خبري زده و داللت بر اين دارد که او از احاديث مسند چندان آگاه نبگوده، علگي رغگم ايگن شگيخ      

کند و افزون بر اين که سخن ابن حزم را بد فهميده و تحريف کگرده و تغييگر     خورده و از او تقليد مي غزالي فريب او را

ذکر کرده اسگت و آن را بگه خگاطر )قگيس بگن      « المحلي»داده است. حديث سوم را نيز ذکر نکرده و در جايي ديگر در 

م را مطلقا ذکر نکگرده بگه همگين صگورت از     حتبر( ضعيف دانسته در حالي که اشتباه کرده است و حديث چهارم و پنج

ها احاديثي وجگود دارد کگه صگحيح     حديث ششم و اکثر شواهد اين روايات بحثي نکرده است. در حالي که در بين اين

لذاته است. مانند: حديث ربيعه الجرشي و ديگر حديث فرقد با سند صحيح لغيره به روايت ابوامامه که به جگز از طريگق   

متروك آن را ذکر نکرده است! و همين گونه از طريق سوم حديث اول بي خبر مانده که آن را ابن ذي  حارث بن نبهان

 قرار داده است.« ثقه»حمايه علي رغم زبون شدن تصنيف کننده احاديث صحيح 

 بخش چهارم:  

 بررسي داللت احاديث بر تحريم انواع آالت موسيقي
ر کرديم با صراحت تمام بيانگر تحريم همه انواع آالت موسيقي است که نام برادر مسلمان، بايد دانست احاديثي که ذک 

هگا   ها مانند: ساز ، طبل، بربط، ني، به صراحت ذکر شده و به دو دليل ديگر آالت موسيقي در حکگم همگين   بعضي از آن

 هستند:

  دوم يگاد آور شگديم. و بگه    تگر در بخگ   گيرد. چنان که پگي    کلمه معازف در لغت همه آالت موسيقي را در بر مي -1 

 زودي به نقل از ابن قيم ذکر خواهيم نمود. 

 از نگاه رواني آالت موسيقي در ايجاد شادماني و حالت خاص و... همانند هستند.  -2 

گويد: دف حرام است. معازف )همه ابزار موسيقي( حرام اسگت، طبگل حگرام اسگت و سگاز حگرام         اين که ابن عباس مي 

هاشگم کوفگه از قگول     ( از طريق عبدالکريم جزري از ابو10/222کند. اين اثر را بيهقي در )  يت را تاييد مياست، اين واقع

 ابن عباس آورده است. 

مولف گويد: اين اسناد صحيح است، اگر ابوهاشم کوفي همان ابوهاشم سنجاري باشد که نگام  سگعد اسگت؛ زيگرا او      

ه او از ابن عباس روايت کرده ولي نديدم که کسي او را کوفي گفتگه باشگد.   اند: ک  همانند عبدالکريم جزري است. گفته

  آورده که او ساکن دمشق بوده است، واهلل اعلم. 4/296« ثقات ابن حبان»در کتاب 

)زنگا، ابريشگم، شگراب و آالت     «:يستحلّون الحِارَ والحريار والخمار والمعاازف..    »فرمايد:   البته حديث اول: که پيامبر مي

 دانند(. مقداري نياز به توضيح دارد. قي را حالل ميموسي

دهند( معناي  اين است که اين چهار چيزي شرعا حالل نيستند که يکگي از    )حالل قرار مي«: يستحلون»فرمايد:   اول مي 

الشايء،  استحلظ »چنين آمده اسگت:  « المعجم الوسيط»هاي لغت از جمله  )ابزار موسيقي( است. در کتاب«: معازف»ها  آن

يعني: چيزي را حالل قرار داده، چيزي را که قبال حالل نبود، حالل شمرد. به همين دليل مال علي قاري در  «:عدّه حالالً

هگاي بگي پايگه، حگالل قگرار       ها را با شگبه وارد کگردن و بهانگه    گويد: معنا چنين است که اين حرام  ( مي5/106« المرقات)»

اند. ابريشم زماني حرام است که به جسد متصل    است که برخي از علماي ما احناف گفته اي دهند. از همين نوع مسئله  مي
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و چسبيده باشد ولي اگر بر روي لباس بپوشد اشکالي ندارد! اين در حالي است که بر اين قيد، هيچ دليگل عقلگي و نقلگي    

 «:لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ مَنْ»فرمايد:   وجود ندارد، زيرا حديث پيامبر بدون قيد و مطلق است، که مي

گردد(. اين حديث متفق عليه و بخشي از حديث   )هر کس ابريشم را در دنيا بپوشد در آخرت از پوشيدن آن محروم مي

 ( تخريج شده است. 778( و در غايه المرام به شماره )383انس است. و در الصحيحه )ش

کننگد و    انگد؛ کگه شگراب را تقسگيم بنگدي مگي         هگا نقگل کگرده    : شبيه اين مسئله، مسئله ديگري را نيز از حنفيمولف گويد

شود، فرق دارد! شرابي کگه از انگگور     هايي که از خرما درست مي شود با شراب  گويند: شرابي که از انگور گرفته مي  مي

  شراب فقط به شرط زياد و نشئه آور بودن حرام است. کنند کم و زياد آن حرام است اما ديگر انواع  درست مي

هاي ظاهري بسيار بي ارزشي هستند. و همانند: اين تفاوت قايل شدن بين موسيقي تحريک کننده و  ها استنباط آري، اين

يح اين مسئله را در مقدمه در بحث نقگد ابگوزهره و مقلگدان  توضگ    -دانند!؟ هايي است که آن را حالل مي ديگر موسيقي

کننگد. و   کنند و نصوص شرعي را بگه ايگن صگورت رد مگي     عالوه بر اين که بر نصوص از خودشان قيد اضافه مي -داديم

( 70-69 ها حرف غزالي است کگه پگس از ذکگر حگديث معگازف کگه در صگحيح بخگاري اسگت در )ص          ناپسندتر از اين

اي حگرام اسگت کگه در آن     اشگد! يعنگي: جلسگه   ي مواردي که در حديث آمده با هم ب گويد: شايد منظور بخاري همه مي

 شراب و موسيقي و زنا با هم باشد!!؟

شود که از احتمال بسگيار بعيگد    ]اين جمله در پاسخ کسي گفته مي1گوييم: شايدت را بگذار کنار آن ستاره! به غزالي مي

و حتگي نويسگنده    اش عگرب  زند، عجيب است! چنين تعبير و علت جويي عربگي نيسگت در حگالي کگه گوينگده      حرف مي

بزرگي است، چرا چنين نباشد در حالي که سخن پيامبر را با سخن بخاري مخلوط کرده است و کالم پيامبر را به بخاري 

دانم اين اشتباه فکري است يگا قلمگي؟! هگر     دهد!؟ روشن است که اين بي نهايت شگفت انگيز است! حال نمي نسبت مي

 دو ناگوارند! 

گردانگد. در   ذکر کرديم، باطل مگي « معازف»صراحت روايات تحريم موسيقي که پس از حديث دوم: اين علت يابي را 

هگا و   هاي فگرو رفگتن در زمگين و مسگخ چهگره      حديث ششم و شواهدي که تحت آن ذکر نموديم آمده که يکي از علت

ا حديث صحيح ربيعه ه بارش سن  از آسمان، روي آوردن به آالت موسيقي و زنان رقاصه و خواننده است. يکي از آن

سيدند: )پر«: بم يا رسول اهلل؟ قال: باتخاذهم القينات، وشربهم الخمر »جرشي است که در آن پرس  از علت است که: 

 شود؟ فرمود: به دليل استخدام زنان رقاصه و نوشيدن شراب!(.  اي رسول خدا چرا چنين مي

)آنگگاه کگه بگر    «: ف، وكثرت القيناات، وشُاربت الخماور   إذا ظهرت المعاز»و در حديث عمران عبارت اين گونه است: 

 آالت موسيقي نواخته شود، زنان رقاصه زياد شوند و به کثرت شراب به خورند(.

                                                 
ي وقت  كند كه گويد: از ابن عمر درباره ( با سند صحيح از ابو مجلز روايت مي12/264/13058گرفته شده است كه طبراني )اين ضرب المثل از آن روايتي . 1

پرسيدم: اگر اين طور بود چي؟ اگر چنين بود چي؟  )هي مي«: نماز وتر پرسيدم گفت: آخر شب، گفتم: أرايت....؟! أرايت...؟! فقال: إجعل )أرايت( عند ذاك الكواكب

   است. ، در اين باره ماجراي ديگري شبيه اين آورده  861ات را كنار آن ستاره بگذار(. در ترمذي  هاي احتمالي ابن عمر گفت: چنين و چنان
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اش به اين شرح است:  ( پس از ذکر حديث معازف مطلبي دارد که خالصه261-1/260) إغاثة اللهفانسوم: ابن قيم در 

ن علماي علم لغت اختالفي نيست. حال اگر موسيقي جايز بود، خداوند آالت موسيقي است بي« معازف»در اين که 

داد و پيامبر کسي که آالت موسيقي  کرد و آن را در کنار شراب خواري و زنا قرار نمي اش را نکوه  نمي حالل کننده

ي  لهي براي همهرا حالل بداند به فرو رفتن در زمين و مسخ چهره به ميمون و خوك تهديد کرده است، هر چند وعيد ا

 اما هر يک از اين افعال به صورت جداگانه مذمت و وعيد خاص خود را دارند. افعال مذکور آمده.

 ترجمه شعر:

 اين حقيقتي است که هيچ پوشيدگي در آن نيست پس بگذار که حقايق را روشن کنم! 

صرند، روش علمي ندارند، که با آن گران و نويسندگان معا حقيقت تلخ اين است که غزالي و امثال او که از دعوت 

هاي خود بنويسند آنان نه آگاهي عميق در مسايل فقهي دارند و نه در علم حديث، فقط  احکام و مسايل را در نوشته

گيرد!  هايي است که در بسياري اوقات از هوا پرستي سرچشمه مي ها تير به تاريکي انداختن و پراکنده گويي شيوه آن

يابي حتي از آنان چند سر  مي الفت با نصوص صحيح و صريح، با عقل گراهاي و نظريه پرداز امروزهگاهي او را در مخ

هايي را ذکر  کند. در مقدمه نمونه ي پيشوايان، اممه و فقهاء بدون استثناء مخالفت مي و گردن جلوتر است که با همه

 م. کرد

اي سخت مقلد يکي از پيشوايان ظاهري  ه ن صخرچو بيني که هم گاهي او را فردي ظاهري مذهب بسيار خشک مي 

است، حتي اگر به قيمت مخالفت با تمام پيشوايان حديث و فقه تمام شود! چون ديديم که در تضعيف احاديث صحيحِ 

تحريم آالت موسيقي و روي آوردن به تاويل باطل در حديث معازف )چشم و گوش بسته( مقلد ابن حزم است. البته 

تر بوده است، زيرا او همانند غزالي جرات نکرده حديث  ه ابن حزم انتخاب کرده از غزالي عاقلدر تاويل نصي ک

دانند( ابن حزم تنها  )حالل مي«: يستحلون»فرمايد:   بخاري را تاويل کند، چرا که در آن حديث آمده که پيامبر مي

ؤسهم  و يضرب علي ر»ين است که حديث معاويه را که در آن اين لفظ نيست تأويل کرده و عبارت آن حديث ا

 شود...(. )بر ابزار موسيقي در برابرشان نواخته مي«: بالمعازف

اي نيست که به معازف اختصاص داشته باشد همان طور که براي  در اين حديث وعيد بگونه»گويد:  مي 9/57ابن حزم 

شود که آنان شراب را با  ه فهميده ميآوردن زنان رقاصه ]به جلسات[ اختصاص ندارد، بلکه از ظاهر حديث اين گون

با اين حال آنچه را توضيح داده آشکارا به زحمت انداختن خود و تأويل باطل است. به « دهند تغيير نام حالل قرار مي

پس از ذکر « 8/85نيل األوطار »دليل احاديث صحيح و توضيحي که از ابن قيم نقل کرديم. عالوه بر اين شوکاني در 

دهد که آشکارا نقدي بر غزالي نيز هست. شوکاني  م بصورت خالصه بدون اشاره به او پاسخ ديگري ميحديث ابن حز

شود که تنها وقتي حرام است که با هم باشند اگر چنين بود  پاسخ اين است که همراه ذکر کردن دليل نمي»گويد:  مي

يث بخاري( آمده فقط زماني حرام است اش اين است که حرمت زنا، که به صراحت در اين حديث )يعني: حد الزمه

گونه که به اجماع علما الزم باطل است، ملزوم نيز  که همراه با نوشيدن شراب و نواختن بر آالت موسيقي باشد همان

«: لَى طَعَامِ الْمِسْکِينِوَلَا يَحُضُّ عَ إِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»فرمايد:  همانند آن باطل است و مانند آن آيه است که مي
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 «35و 34هحاق»کند(.  )قطعا او به خداي بزرگ ايمان ندارد و در غذا دادن به افراد تنگدست تشويق نمي

اگر درست باشد که الزم و ملزوم هميشه بايد با هم باشند، بايد بگوييم که ايمان نياوردن به خدا زماني حرام است که 

ي ديگر ثابت است و  شويق نکند! اگر گفته شود تحريم مسايلي که شما گفتيد، از ادلهدستان ت فرد به طعام دادن تن 

است چنان که ذکر آن گذشت، بنابراين راهي   ي ديگر ثابت شده پاسخ اين است که تحريم ابزار موسيقي هم از ادله

 بجز برگشتن به اين حقيقت وجود ندارد. 

االسالم ابن تيميه در کتاب  ل( که در حديث ذکر شده است. شيخاينک توضيحي مهم براي معناي کلمه )االستحال

که در حديث ذکر شده معناي  اين است  -حالل دانستن–نويسد: )االستحالل  الکردي( مي21-20)ابطال التحليل ص 

ين اعتقاد که دانند؛ زيرا اگر آنان بدون تاويل حالل بدانند، با ا اساس، حالل مي که آنان با تاويل و توجيهات فاسدِ بي

شوند، و از امت پيامبر نيستند، بطور مثال به آالت موسيقي گوش کنند  دانند، کافر مي پيامبر حرام کرده و آنان حالل مي

شوند؛ زيرا هستند بسيار کساني که گناه  عذاب نمي -دگرگوني ظاهري –مسخ  و معتقد باشند که حرام است، با

ي  شوند، از آن جايي که در حديث درباره د که گناه است با مسخ عذاب نميکنند ولي چون قبول دارند و معتقدن مي

دهند. يعني: به حالل بودن آن اعتقاد ندارد،  دهند( کساني که چيزي را حالل قرار مي آنان گفته شده: )حالل قرار مي

ي فقط نام آن را نوشند ول همانند شراب است که شراب مي -چنانچه در حديث ذکر شد –شان  پس حالل قرار دادن

گويند. حالل قرار دادن ابزار موسيقي فقط با اين  ها شراب نمي نوشند و به آن هاي حرام را مي دهند و نوشيدني تغيير مي

ي  چه برد، و همانند آواز چه باورکه گوش دادن به آالت موسيقي، شنيدن آوازي است که انسان از آن لذت مي

 -جنگد سربازي که در راه خدا مي–يند چون براي جنگجو  گو داند و مي پرندگان است، و ابريشم را حالل مي

کنند،  ها نيز قياس مي را بر ديگر وقت  اند که پوشيدن ابريشم هنگام جن  مباح است! اين پوشيدن  رواست و شنيده

هل أفسد  و»گويد:  مي شان اي بود که به وسيله سه گروه ابراز شده است. که ابن مبارك درباره گانه ها تأويالت سه اين

هاي سوء کسي دين را فاسد  )آيا کسي بجز شاهان، مالها منحرف و صوفي«: الدين إال الملوك وأحبار سوء ورهبانها

اي وجود ندارد که حالل  ي تحريم هيچ عذر و بهانه گرداند؟!( روشن است که پس از ابالغ پيامبر و بيان قاطعانه مي

 ند و اين مطلب در جاي خودش مشهور است.نياز ک حرام خدا را بي  کننده

 فصل: پنجم

 ]ديدگاه علما در تحريم ابزار موسيقي[ 
ها حرمت موسيقي ثابت  پس از اين که صحت احاديث تحريم آالت موسيقي را ثابت کرديم و توضيح داديم که از آن

اند و به  اين احاديث را شرح داده گردد، شايسته است که پس از اين موضر فقها و علما را نيز بياوريم که چگونه مي

 السنة»جويان از بعد فقهي نيز روشن شود، و از انحراف غزالي در کتاب  اند، تا اين مسأله براي حق ها عمل کرده آن

و کساني که اين روش او را دارند، بيشتر آگاه شوند و بدانند که اينان چقدر از « النبويه بين أهل الفقه و أهل الحديث

در   کنند!؟ شوکاني لما دورند!؟ همانطور که از سنت و علماي حديث دورند و علماي سنت را به ناداني متهم ميفقه و ع

 آوريم: اش را اين جا مي ( در اين باره مطالبي نوشته که خالصه8/83« )نيل االوطار»
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ها احاديثي  ي آن م است و ادلهگويند: )حرا درباره موسيقي با آالت لهو يا بدون آالت اختالف است، جمهور علما مي» 

شان گوش دادن به موسيقي را حتي  هاي موافق اي از اهل مدينه، برخي اهل ظاهر و صوفي است که ذکر کرديم. عده

دانند( از برخي سلف  اي از اينان )کساني که موسيقي را مباح مي اند(. سپس عده اگر همراه ساز و ني باشد روا دانسته

آيد، زيرا بيشتر سخناني  اي سودمند از آن بدست نمي اند که نتيجه ا نقل سخنان افراد طوالني کردهنقل کرده و بحث را ب

است، بعضي افراد   ها مخالف آن نيز نقل شده اي ندارند و از افرادي نقل شده که از همان است که اصل و ريشه

خواهم به دو موضوع  ا پي  از آن ميمشکوك و مورد ترديداند، در بخ  بررسي اين سخنان تذکر خواهيم داد. ام

 اشاره کنم: 

« إغاثه اللهفان»جا أممه چهارگانه فقه به پيروي از سلف است. ابن قيم جوزي در  اول: منظورش از جمهور در اين

 -يعني: مباح قرار دادن اهل ظاهر و... –نويسد: به همين دليل  ( اين را مفصال توضيح داده است و مي1/226/230)

االسالم ابن  را به اهل سنت نسبت دهد. لذا شيخ« مباح دانستن آالت لهو و موسيقي»ده که ابن مطهر شيعي موجب ش

هايي است که  اين از دروغ»نويسد:  کند و مي ( پاسخ او را داده و اين ادعا را تکذيب مي3/439« )منهاج السنه »تيميه در 

آالت موسيقي که آالت لهو است، مانند عود و... اتفاق نظر دارند تا اند، زيرا آنان بر تحريم  به اممه اربعه نسبت داده

 جايي که حتي اگر کسي آالت لهو را بشکند ضمان، )تاوان( ندارد و گرفتن تاوان و جريمه حرام است.

 دهد، دوم: شوکاني مباح دانستن موسيقي را به اهل مدينه نسبت داده است. اما از آن جايي که بصورت مطلق نسبت مي

رسد که امام مالک هم که اهل مدينه بوده معتقد به مباح بودن آالت موسيقي است، در حالي که چنين  چنان بنطر مي

اند که در زندگي نامه )يوسف بن يعقوب بن أبوسلمه  چون ذهبي نيز گفته هم نيست، اگر چه پي  از او کساني ديگر

اند:  اند. لذا گفته ند و آنان به سهل انگاري دراين باره معروفدان نويسد: )اهل مدينه موسيقي را مباح مي ماجشون( مي

 نواختند(.  ي يوسف بن يعقوب بن أبوسلمه ماجشون بر آالت موسيقي مي در خانه -کنيزکان–دختران 

نست دا گويد: قطعا امام مالک ازآنان نيست، چون او بر آنان و کساني ديگر از علما مدينه اين امر را ناپسند مي مي مؤلف 

باسند  24ص« تلبيس أبليس»و ابن جوزي در کتاب  32ص« االمر بالمعروف»گرفت. ابوبکر خالل در کتاب  و عيب مي

ي آنچه اهل مدينه از موسيقي روا  گويد: از مالک بن انس درباره ز رجال مسلم( مي)اصحيح از اسحاق بن عيسي طباع 

کنند  يعني: پي  ما اهل مدينه، فقط فاسقان اين کار را مي« ست!اين کار فاسقان ما»دانند، پرسيدم؟ در جواب گفت:  مي

پس از اين خالل با سند صحيح از ابراهيم بن منذر، که مدني، ثقه و از استادان بخاري است. از او سوال شد و به او و 

پناه بر خدا! اين کار را بجز فاسقان کسي ديگر جايز »دانيد؟ در پاسخ گفت:  گفتند آيا شما موسيقي را مباح مي

دهيم، از دو جهت پاسخ  تر اشاره کرديم و وعده داديم که پاسخ  ولي أقوالي که شوکاني نقل کرده و پي « داند!؟ نمي

 دهيم:  مي

دليل معتبري  -شان کوفي مدني و... وجود دارد حال آن که بين–اول: اگر صحت نسبت آنها به گوينده اثبات گردد 

 نيست، زيرا با احاديث صحيح و صريح الدالله که ذکر شد، مخالف است! 
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خالف اين ثابت است، لذا عمل بر اين بهتر و حتي واجب است. اينک  -صاحب نظران- دوم: به فرض صحت از برخي

 کنيم:  در حد امکان اين نظريات را نقل مي

مردي تنبور )سنتور( مردي ديگر را شکست براي حل اختالف خود نزد قاضي »گويد:  شرح قاضي، أبوحصين مي -1

( اين را 7/312/3275« )المنصف»شيبه در  اي( ندارد. ابن ابي هشريح رفتند، قضاوت شريح اين بود که تاواني )جريم

 اند.  ( نيز تخريج کرده26( و خالل )ص6/101تخريج کرده و اسناد آن صحيح است و بيهقي )

« گيرد ها ]آالت[ منکراند لذا در قضاوت چيزي به مالک آن تعلق نمي گويد: اين شنيدم أبو عبدهلل مي» گويد: حنبل مي

 است.   ( از او روايت کرده279همان امام احمد است. و مانند اين را ابوداود در )مسايل خود ص ابوعبد هلل

« المنصف»عبدالرزاق در « من از موسيقي )غنا( متنفرم اما رجز )سرود( را دوست دارم»گويد:  سعيد بن مسيب مي -2

 است. ( اين را با سند صحيح تخريج کرده11/6/19743)

کند که گرفتن مزد را براي کسي که موسيقي  بن شراحيل(: اسماعيل بن أبي خالد از او روايت مياز شعبي )عامر  -3

 «. دانم خوردن ]دست مزد نوازنده[ آن را مکروه مي»گويد:  نوازد مکروه و ناپسند دانسته است و مي مي

موسيقي موجب »گويد:  ه مي( با سند صحيح تخريج کرده است و در بخ  هشتم قول او را ک7/9/2203ابن ابي شيبه )

 ذکر خواهيم نمود. « شود... روي  نفاق در قلب مي

اين کار فاسقان »گويد:  چهارم مالک بن انس: پي  از اين با سند صحيح از او نقل کرديم که درباره موسيقي مي -4

با آالت مباح است! البته  کند که در مذهب امام مالک نواختن موسيقي با اين حال باز هم شوکاني از قفال نقل مي« است

« سماع»ي  ها را بيان کردم: اول در رساله در اين که آن متن بيانگر مباح بودن باشد، ايراد دارد. که بنده سند دو تا از آن

ي عبداهلل بن عمر رفت،  کند که مردي با تعدادي کنيز به مدينه آمد و به خانه ابن حزم با سند خود از ابن سيرين نقل مي

زد اما آن  نواخت. مردي آمد که آن را بخرد لذا بر سر قيمت با فروشنده چانه مي نان کنيزي بود که موسيقي ميبين آ

خرد. پرسيد: آن مرد کيست؟ گفت: عبداهلل بن  کرد. ابن عمر گفت: پي  مردي برو که از اين بهتر مي مرد کم نمي

به نوازد. گويد: عود را برداشت و « عود»ن دستور داد که جعفر. راوي گويد: کنيزان را نزد او برد. به يکي از کنيزا

 ي ابن عمر بازگشت... تا آخر ماجرا...  نواخت! سپس او را خريد و به خانه

( بدون لفظ عود است. دوم 100چاپ شده ابن حزم )ص« رساله»بنده به اين ماجرا دو اعتراض دارم: اول اين ماجرا در 

( از طريق حماد بن 63-9/62آن را در )« دايره –دف »ليکن با شک و ترديد در لفظ درج شده « المحلي»اين ماجرا در 

و همه  –سخن بعضي را با سخن بعضي ديگر مخلوط کرده  -زيد و ايوب سختياني و هشام بن حسان، و سلمه بن کهيل

–زك آله موسيقي را گرفت پس آن کني»درآن آمده:   اند، ها از محمد بن سيرين از مردي... داستان را روايت کرده اين

گويد: عود را، تا جايي که ابن عمر گمان کرد که وي پشيمان شده است، گفت: از  و هشام مي -ايوب گويد دايره را

 اين به بعد تو را ساز شيطان بس است، سپس با او معامله کرد. 

گفته، مشروط به آن که تا اين چهار  ابن حزم اسناد اين روايت را صحيح دانسته، اين به گمان غالب همان گونه است که

اي که بر آن کنيزك  شان در سند است، صحيح باشد. منظور اين است که ايوب و هشام در تعيين آله نفري که نام
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گويد:  و ديگري مي« دف»گويد:  هستند، يکي )ايوب( مي« ثقه»شان ٍ  اند. در حالي که هر دوي نواخته اختالف کرده

   دهم. لت قول اول )دف( را ترجيح ميلذا بنده به دو ع« عود»

ه است.  تر بود اش با ابن سيرين از تمام اساتيدش محکم اول: ايوب سابقه مصاحبت بيشتري با ابن سيرين دارد و رابطه

حال آن که هشام علي رغم داشتن فضيلت، علم و ثقه بودن، چنين وضعيتي ندارد. اين واقعيت براي هرکسي که بخواهد 

ي ايوب  درباره 20جلد ششم ص« سير أعالم النبالء»و را بررسي کند بخوبي روشن خواهد شد، بويژه در زندگي اين د

)از نظر بنده در نهايت اعتماد و توثيق قرار دارد(. يعني: صد درصد مورد «: قلت إليه المنتهي في االتقان»نويسد:  مي

ي ابزار  داهلل بن جعفر است، زيرا حکم دف با همهمناسب عب -خريد کنيز –که: اين  اعتماد است. و سبب ديگر اين

به  -و خواهد آمد-موسيقي متفاوت است؛ زيرا براي زنان جايز است که در عروسي دف بزنند. همان گونه که گذشت

اند، خالل در )ص   همين دليل بسياري از علما بين دف و ديگر آالت موسيقي، در صورت، نابود شدن، فرق قايل شده

اش  عود و طبل را کسي بشکند جريمه  گويد: از ابو عبداهلل پرسيدم اگر طنبور،  ايت از جعفر )ابن محمد( مي( به رو28

اي ندارد. از او سوال کردند، حکم شکستن دف چيست؟ در پاسخ گفت: نبايد آن  شود؟ در پاسخ گفت: جريمه چه مي

در حقيقت با روايت اين حديث به « جايز است ها را بشکند، و گفت: از پيامبر روايت است که دف زدن در عروسي

 کند.  فرق بين حالل و حرام از آالت موسيقي اشاره مي

شود، که نبايد دايره تلف شود؛  خواهد بگويد: از اين حديث چنان فهميده مي گويا امام احمد با اشاره به اين حديث مي

( از )حسن 27درك دقيق اوست. اما آنچه خالل در )صزيرا استفاده از دايره در مراسم نکاح مباح است، اين بيانگر 

اند. يعني: مسلمان باالتر از اين است که دايره بزند و  ارزش ها براي مسلمانان بي دايره»بصري( روايت مي کند که گفت: 

 «.کردند ها را پاره مي ياران عبداهلل)ابن مسعود( دايره

کند که از ابوعبداهلل  روايت مي بُخْتَان( از يعقوب بن 28صاين مؤيد همان چيزي است که ذکر کرديم که خالل ) 

ي دايره زدن بدون موسيقي در مجالس عروسي سؤال شد؟ آن را مکروه ندانست و از دايره زدن هنگام مرگ  درباره

ها  ها را از بچه ها دايره سؤال شد؟ گفت: اگر گرفته و شکسته شود ايرادي ندارد. و گفت: ياران عبداهلل در کوچه

( با سند صحيح ذکر 9/57اند، ابن ابي شيبه در ) ي کساني که اين را روايت کرده کردند، و همه گرفتند و سورا  مي مي

 است.  کرده

دانيم با آن که  خالصه سخن اين که: ما عبداهلل بن جعفر را از اين که کنيزکي براي نواختن عود بخرد بري و پاك مي 

که از او -از قرآن و سنت دليلي بر جواز اين وجود ندارد، بويژه که عبداهلل بن عمر ترجيح آن گذشت، و گرنه در غير

  1«.از امروز تو را سازي از سازهاي شيطان کافي است»گويد:  تر است مي فقيه

گويد: در خانه منهال  عالوه بر اين قول ديگري نيز هست که ايراد دارد، شوکاني آن را به شعبه نسبت داده است که مي

 بن عمرو طنبوري بوده است. )منهال محدثي مشهور است(.

                                                 
ها عبداهلل بن  امثال اين بدليل قول ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباِ، جابر و»گويد:  ( پس از اشاره به اين اثر ابن جعفر مي282-1/281« )االستقامه»ابن تيميه در  .1

 « جعفر از كساني نيست كه صالحيت اين را داشته باشد كه قولش با دين معارض و مخالف باشد، چه برسد به عملش
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( از طريق وهب بن جرير از شعبه روايت 4/273« )الضعفاء»گويم اصل اين روايت آن است که عقيلي در  گويد: مي

 شنيديم، باز گشتم و سوال نکردم، و گويد: به خانه منهال ابن عمرو رفتم، از داخل خانه صداي طنبوري مي که مي  کرده

 است؟  خبر بوده  گفتم: چرا سؤال نکردي، چه بسا که او از اين آواز بي

گردد که نبايد منهال را از کساني بدانيم که  گويد: إسناد اين اثر تا شعبه صحيح است، از اين روايت روشن مي مؤلف مي

رود که در  يرا احتمال ميقايل به جواز گوش دادن به آالت موسيقي باشد. چه رسد به استعمال و به کار گيري آن، ز

ي منهال طنبور زده شده باشد البته بدون آگاهي و رضايت او، به همين دليل شعبه آن را ترك کرده و مردود  خانه

نويسد:  ( مي446)ص«: المقدمه»اش در  نامه دانسته است، و وهب بن جرير به او اعتراض کرده است و حافظ در زندگي

پس از اين در « شود که منهال مورد طعنه و ايراد قرار گيرد زيرا اين موجب نمياين اعتراض، صحيح و بجاست، »

شود که شيخ را مورد طعنه قرار دهيم، چرا که تغيير )دخل و تصرف( در اين  اين دليل موجب نمي»گويد:  مي« الميزان»

ور را ناپسند دانسته و اين کارش بعيد نيست؛ زيرا شعبه صداي طنب  اثر بوسيله مباح کنندگان موسيقي امري ممکن است و

 درست بوده هر چند در اين گمان کرده منهال قايل به رخصت است اما بر خطا رفته است!

همه بر تحريم آالت موسيقي به پيروي از –خالصه سخن اين که: علما و فقها که أممه چهارگانه نيز با آنها هستند 

  اي که ذکر کرديم معتبر و کافي برخي خالف اين نيز ثابت است، ادله اند، اگر چه از أحاديث پيامبر و آثار سلف متفق

فَال وَ رَبِّکَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَکِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاب مِمَّا »فرمايد:  است و خداوند مي

که تو را در اختالفات زماني د که آنها مؤمن نخواهند بود مگر به پروردگارت سوگن )اما نه،«: ضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليمابقَ

 «65نساء/(. »، و سپس در دل خود از داورى تو احساس ناراحتى نکنند، و کامال تسليم باشندقرار دهند خود داور

 

 فصل ششم: -6

 ها شبهات و پاسخ آن

شان را با احاديث صحيح و قول راجح در مذاهب اممه ذکر کرديم،  هاي باطاند، و پاسخ استن کساني که موسيقي را مباح دانسته

آن زماني کامل  بودند که هيچ نصي بر تحريم هيچ يک از ابزار موسيقي نيامده، از آن جايي که بحث و نتيجه  زيرا گمان کرده

هايي که  دانند. با ذکر پاسخ ا مباح ميشود که اصل مورد استناد ابن حزم و مقلدان  را که بر اساس اصلي گماني موسيقي ر مي

-9/61( و در المحلي)99-98اش ) رسد که پاسخ علما را بياوريم. ابن حزم در رساله اند کامل کنيم. لذا الزم به نظر مي علما داده

 کند که اول از عامشه و دومي از ابن عمر است: ( دو حديث را بعنوان دليل ذکر مي62

( 399« )غايه المرام»اند. اين حديث در  بخاري و... نيز آن را روايت کرده  ها به روايت مسلم آوردهاول: حديث عامشه را که تن

ها و  ي افزوده با همه« کتاب العيدين»و در اول  508شماره « مختصر صحيح بخاري»است و من آن را در کتابم   تخريج شده

ام و پيوست نمودم. به  ي اين حديث آمده، آورده درباره« يصحيح بخار»هاي متفرق از  فوايدي که در جاهاي مختلف و باب

عنها  اهلل کنم. عامشه رضي ها در اين جا نقل مي جلد و ذکر صفحه از افزوده  ها، همين دليل اينک متن آن را با حذف شماره

تر آواز خوان ]در ايام مني ام آمد در حالي که دو تا دختر از دختران انصار و در روايتي دو دخ گويد: )رسول خدا به خانه مي

خواندند. ]اما آواز   ي جن  بعاث، انصار سروده بودند، مي خواندند[ و در روايتي سرودهايي که درباره زدند و آواز مي دايره مي
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د انداخته خو  اي روي اي خود را پوشاند، ابوبکر در حالي آمد که پيامبر مالفه خوان نبودند[ پيامبر بر رختخواب خوابيد و با مالفه

ي رسول اهلل!؟ در روايتي  بود و مرا سرزن  کرد و در روايتي آمده که آن دو دختر را سرزن  کرد و گفت: ساز شيطان در خانه

ي رسول اهلل!؟ )دوبار تکرار کرد( پيامبر رو به او کرد و در روايتي ديگر آمده: پيامبر مالفه را  ديگر آمده: آيا ساز شيطان در خانه

ش برداشت و گفت: اي ابوبکر هر ملتي عيدي دارد و اين عيد ماست! همين که هواس ابوبکر پرت شد به آن دو اشاره ا از چهره

 کردم رفتند.

نويسد:  مي« وليستا بمغنيتين»ي:  گويد: موسيقي با دف مباح است و در تعليقي که بر جمله ابن حزم با استناد به همين روايت مي

 ها ثابت است. از خواندن از آنآري خواننده نبودند اما آو

ها دليلي وجود ندارد  اي نبودند. در تمام اين ي حرفه اين است که خواننده« ليستا بمغنيتين»گويد:  اما معناي اين جمله که مي 

کند. به  يشمارد و انکار م ناپسند مي« آيا ساز شيطان در خانه رسول!؟»بلکه دليل در آن است که پيامبر اين سخن ابوبکر را گفت: 

 اين ترتيب ثابت است که مطلقا و بدون کراهت موسيقي مباح است لذا هرکس منکر اين باشد بدون شک به خطا رفته است(.

دانند آن طور که ادعا  پر واضح است که مخاطبان بخوبي مي»گويم:  ها سخنان ابن حزم است، در پاسخ با استعانت از اهلل مي اين 

وجود ندارد که موسيقي با آالت لهو مباح باشد، در حالي که در آن جا دختران کوچک بودند  در اين حديث دليلي  کرده

  گردد؟ و چگونه از اين حديث جواز نواختن بر آالت موسيقي و در همه چگونه حکم براي زنان بزرگ و مردان نيز عام مي

که در آن وجود ندارد. علت اين اشتباه، اشتباهي  گردد. اين آشکارا اشتباه و استنباطي از حديث است روزهاي سال اثبات مي

دليل فقط در انکار پيامبر بر ابوبکر است که گفته بود! آيا ساز شيطان در »گويد:  تر است و آن اين که مي ديگر و از آن واضح

 « حضور رسول خدا!

خورد، بلکه فقط ايرادي  چشم نمي در اين حديث چيزي از اين انکار ابن حزم، حتي به صورت اشاري هم به»گويد:  مؤلف مي

هر ملتي «: )فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا»گيرد اين است که ابوبکر دختران را سرزن  کرده و فرمود:  که پيامبر بر ابوبکر مي

 عيدي دارد و اين عيد ماست!(.

کند، زيرا رد سازها   ر را تأييد ميرساند که از طرفي ابوبک ي بيان علت کمال فصاحت پيامبر را مي گويد: اين شيوه مؤلف مي

کند، رسول خدا اين گونه و  تأييد مي« دايره»چون يک اصل ثابت است و از جهت ديگر رسول خدا آوازخواني دختران را با  هم

خطا گويد: تو که اصل تحريم موسيقي را گرفتي کارت درست است اما در ايراد بر دختران ]در روز عيد[  با إشاره، به ابوبکر مي

 کردي!؟ 

شيخ نعمان آلوسي نوشتم و در آن اين سوال را « اآليات البينات في عدم سماع االموات»اي که بر کتاب  بنده شبيه اين را در مقدمه

 ( که ابوبکر اصل منکر بودن موسيقي را از کجا مي دانست؟ 47-46مطرح کردم )در ص

هاي پيامبر و احاديث زيادي که در تحريم موسيقي و ابزار لهو موسيقي  زهابوبکر اين اصل را از تعاليم و آمو»در پاسخ نوشتم که 

اگر ابوبکر از پي  از تحريم موسيقي و... آگاه »جا برخي از منابر گذشته را ذکر کرده و گفتم:  در آن« شده آموخته بود بيان مي

بويژه فرد با معرفت و متواضعي چون ابوبکر که »يد: گو« گونه بشدت انکار کند نبود، دليلي نداشت که با وجود پيامبر در خانه اين

گفت: هرگز براي پسر ابوقحافه شايسته نيست که از پيامبر جلوتر )به عنوان امام( نماز بخواند يعني: ابوبکر امام باشد و  به پيامبر مي

( تخريج 2/258«: )اإلرواء»روايت را در اين در حالي است که خود پيامبر به او دستور داده بود که بماند تا به او اقتدا کند اين 

بودم نوشته است، خدا را سپاس گفتم و از او   ( همان چيزي است که من ذکر کرده12/7« )تفسيرآلوسي»سپس ديدم در « کردم
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خواستار توفيق و فضل روز افزون هستم! با اين فرق که بر ابوبکر پوشيده مانده بود که در روز عيد رواست، که رسول خدا 

بنابراين مسلم است که انکار « ها را بگذار که هر ملتي ملتي عيدي دارد واين عيد ماست اي ابوبکر آن»براي  بيان کرده و گفت: 

هاي خاص که در اين حديث آمده استثنا  ابوبکر بصورت عام با تأييد پيامبر باقي بماند، ليکن آواز خواني در روز عيد را با ويژگي

گر اهميت تاييد، پيامبر هر مسئله است، و  هايي ذکر کردم که بيان ي مورد اشاره مثال ه است. در مقدمهکرده و مباح قرار داد

–راه باشد و يکي از آن  که تاييد و اقرار پيامبر از اسباب قوي براي فهم موضوعي است که اقرار در آن با فهم صحيح هم اين

و قول عمر و ديگر « يا فالن بن فالن»گفت:  مي  ي مشرکين را صدا زد و ها حديث چاه قليب بدر است که پيامبر کشته -ها مثال

شما از آنان »گونه پاسخ داد:  پيامبر اين را تاييد کرد و اين« زنند هاي بدون روح حرف نمي جسد»گفتند:  ياران پيامبر است که مي

 «عليه متفق«. »گويم شنواتر نيستيد چه مي بر آن

جا برايم مهم است،  شنوند. اما آنچه در اين ام که به دو دليل در اصل مردگان نمي ي استدالل کردهمن از اين ماجرا بصورت خاص

که پيامبر چيزي را که عمر و ديگر ياران  اي ديگر: اين ( گفتم مسئله42-39اين است که به تاييد پيامبر بستگي دارد و در )ص

شنوند که برخي اين مسئله را بصورت اشاره و برخي به   دند که مردها نميکه معتقد بو کردند، تاييد فرمود و اين پيامبر تصور مي

صراحت در اين ماجرا ابراز کردند. ليکن اين دو موضوع نياز به تشريح دارد: اشاره اين بود که چون صحابه شنيدند که پيامبر 

در روايتي « گويند ندارند سخن نميجسدهايي که روح »دهد بصورت اشاره گفتند:  مردگان چاه قليب بدر را خطاب قرار مي

)عمر گفت( آمده اگر ياران پيامبر قبال از ايشان نشنيده بودند «: قال عمر»به جاي « قالوا: گفتند»ديگر از انس مانند همين با الفاظ 

پيامبر را  شان روا نبود که شتاب زده اعتراض کنند. حتي اگر فرض کنيم که شتاب کردند و بدون شناخت قبلي کار هرگز براي

شان بيان کند که اين فهم شما اشتباه است، و چنين باوري در شريعت اصل و  ي ابالغ بايد براي ناپسند دانستند، به اقتضاي وظيفه

اي ندارد لذا در هيچ روايتي سراغ نداريم که پيامبر توضيح داده باشد که اين عقيده درست نيست، و نهايت چيزي که به آنان  پايه

اين جمله مبناي  -کنيد طور که مشاهده مي همان –گويم از آنان شنواتر نيستيد!  ود که فرمود: )شما به آن چه ميگفت اين ب

شان باشد، فقط در اين خبر از اهل قليب است که  ي مردگان نيست، که مخالف اعتقاد پيشين ي عمومي به نسبت همه قاعده

گان نيست همين طور هرگاه روايت عمر را بياد بياوري که در آن هست: ي مرد ي مطلقي براي همه جرياني خاص است، و قاعده

 همان طور که شرح آن ذکر شد. « شنوند ها اآلن مي اين»

اي است که عموميتي ندارد  به اين ترتيب شنيدن آنان خاص و ويژه همان وقت بود اما آنچه پيامبر گفت: اين است که اين حادثه

شنوند. اما روايتي  گونه مردگان ديگر نيز مطلقا نمي شان گفته شود بشنوند و همين که هر چه براي و بر شنيدن هميشه داللت ندارد

( بروايت أنس آمده که: عمر صداي  را شنيد و گفت: اي رسول 3/278که در آن به صراحت ذکر شده، آن است که احمد )

)يعني تو]ي پيامبر[ «: إنک ال تسمر موتي»فرمايد:  ميشنوند، خداوند  زني؟ آيا مي خدا آيا پس از سه روز آنان را صدا مي

گويم شنواتر  تواني مردگان را بشنواني( پيامبر فرمود: سوگند به کسي که جانم در دست اوست! تو اينک از آنان به آنچه مي نمي

 توانند پاسخ دهند. و سند اين حديث به شرط مسلم، صحيح است.  نيستي، ليکن آنان نمي

گويد: آيه مذکور موجب شده که به آن تکيه کنند و با مبادرت تمام از پيامبر بپرسيم، و آنان يعني صحابه از  مي عمر به صراحت

يعني شنيدن –هاي اهل قليب در تحت اين قانون کلي  دخول عموم اهل قليب در آن آيه چنان فهميده بوند که تمام کشته

اب پيامبر مشکل گرديد در نتيجه آنچه در دل داشتند از پيامبر سؤال شان درك خط داخل هستند به همين خاطر براي -مردگان

کردند، تا اشکالي که برايشان پي  آمده بود برطرف گردد و با بياني که ذکر گرديد، اشکال برطرف شد و از همين روشن 

ي مردگان  مان شکل عام است و همهها عمر را مورد تاييد قرار داد، که اين آيه به ه گردد که پيامبر فهم صحابه و در رأس آن مي
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شان را ناپسند ندانست لذا به آنان نگفت شما اشتباه کرديد، بنابراين،  گيرد، پيامبر سؤال اعم از مردگان چاه قليب بدر را در بر مي

شان پوشيده  براي کند بلکه پيامبر اصل عدم شنيدن مردگان را از آنان پذيرفت و آنچه اين آيه شنيدن را از مردگان مطلقا نفي نمي

بود بيان کرد که موضوع چاه قليب بدر متفاوت است. به اين ترتيب آنان سخن حق را از ايشان شنيدند و فهميدند که اين موضوع 

 ، مستثناء و از معجزات پيامبر است. خاص

امبر مورد تاييد و استناد قرار که پي هاست که به بررسي اموري فهم عميق و دقيق آن ي سپس در آن جا توضيح دادم که اين نشانه 

شديم. از اصل مطلب دور  پردازند، چون پيامبر حق است. اگر چنين نبود از درك درست بسياري از مفاهيم منحرف مي داده، مي

 نشويم اين شاهد زنده در برابر همه قرار دارد که نويسندگان و مؤلفان و.. عادت دارند از ظاهر اين حديث )حديث چاه قليب( که

شنوند، حال آن که به اين حقيقت  استنباد کنند که مردگان مي« شنويد ها بهتر نمي گويم از آن شما آنچه را که مي»فرمايد:  مي

شنود، مورد تاييد قرار داده است. دوباره به حديث برگرد تا بيشتر  توجه نکردند که پيامبر اين اعتقاد صحابه را که مردگان نمي

شنوند و اين يک اصل اساسي است، لذا هرگز جاير نيست بدون نص از  ذکر کرديم که مردگان نميمتوجه همان شوي که ما 

 اين اصل بيرون رويم، اين قاعده عام درباره تمام نصوص است. واهلل ولي توفيق... 

ر کنم يکي از آن دو مثال اما خالي از لطف نيست که اکنون دو مثالي که داريم ذک  يابند، ها زياد مي افراد محقق از اين نوع مثال

مزمار »بينم که پيامبر قول ابوبکر را که گفت:  همين حديث عامشه است که پس از ذکر آن گفتم: به نظر من در اين حديث مي

ه ابوبکر عملي پسنديده است ن منر   )ساز شيطان است(. رد نکرد بلکه تاييد کرده لذا اقرار پيامبر بيانگر اين است که اين«: الشيطان

 دانست؟ که مانر اين عمل شد...؟ تا آخر مطلب که نقل آن گذشت.  منکر! اما سؤال اين است که ابوبکر از کجا مي

شنوند، را از عمر مورد تاييد قرار داد، به همين صورت ناپسند دانستن  سپس توضيح دادم که پيامبر منکر بودن اين که مردگان مي

ه موجب آن موسيقي مذکور در روز عيد مباح است. همانطور که اين براي برخي از ساز توسط ابوبکر را تاييد فرمود که ب

اين که پيامبر »ام:  ( گفته49-48است که ابن حزم پيشگام و مقتداي آنان است. سپس در )ص  نويسندگان معاصر، زيبا جلوه کرده

گيرد، اين توجيه اول است. دوم: وقتي  بر نمي بر دختران عيب نگرفت درست ولي آن روز، روز عيد بود لذا روزهاي ديگر را در

اين جمله « هر ملتي عيدي دارد... »گويد:  پس از آن مي« دو را رها کن آن»گويد:  به ابوبکر دستور داد که از آنان ايراد نگيرد، مي

 کند. اگر اين تعبير درست باشد. بودن را عيد بيان مي علتي است که در آن علت مباح

آيد، و روشن است که چون علت منتفي  کم هميشه با علت است هرگاه علت بوجود آيد حکم نيز بوجود ميبديهي است که ح

رود که ابن حزم علت را به عنوان دليل قبول نداشته باشد همانطور که  شود و عيد نباشد موسيقي نيز مباح نيست، البته احتمال مي

ابن تيميه در جاهاي ا به عنوال دليل قبول ندارد اما علما، بويژه مشهور است ابن حزم معتقد به علت نيست و علت خطاب ر

 او را مورد انتقاد قرار داده است.« در مجموع الفتاوي»متفاوت 

شاءاهلل که ايرادي نداشته باشد! زيرا  رجوع شود به فهرست جلد دوم سخن در حديث عامشه درباره موسيقي به درازا کشيد، إن

داند که پيامبر طوري اين مسئله را مورد  که هرکس به جستجوي علم باشد، مي ص است، و آن اينشاهد در از آن مهم و مشخ

توان به آن رسيد، و موضوع حديث چاه  اي از درك و فهم بر آن گشوده که به غير از آن نمي تاييد قرار داده است که دروازه

 قليب نيز همين است. 

گيرد که گمان کرده پيامبر ناپسند دانستن کار دختران را توسط  جا سرچشمه مي خالصه کالم اين که: اشتباه ابن حزم از آن

زيرا مباح بودن فقط به روز عيد مقيد شده   شود، ابوبکر مطلقا انکار کرده است. در حالي که اين از تاييد کار دختران استنباط نمي

اي از آالت موسيقي  رواست، نه بر هر آله -دايره – که موسيقي فقط بادف تر نيز ذکر شد. و ديگر اين است کما اين که پي 
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تلبيس »اند. ابن جوزي در  همان طور که علما تصريح کرده  که براي دختران کوچک جايز است نه براي هرکسي، وديگر اين

ل خدا به چنان پيداست که آن دو دختر از نظر سني کوچک بودند، زيرا عايشه کوچک بوده و رسو»نويسد:  ( مي1/239« )إبليس

 « داده که به خانه بيايند و با او بازي کنند دختران کوچک اجازه مي

قاطعانه  –کنم که ابن حزم اين حکم )مباح دانستن موسيقي( را عام بفهمند، اگر آن توهم نبود  به همين علت گمان نمي 

چنان که در  ،  داند نه عام ت را خاص ميکند که ابن حزم هم اساس دالل و گمان من را همين حديث مذکور تاييد مي -گفتيم مي

بازي کنند   کنند، هايي که خودشان درست مي ها رواست که با عروسک اين فقط براي دختر بچه»نويسد:  ( مي76-10/75المحلي)

 و براي ديگران روا نيست.

( 99/128المرام ) ةغايد و در ان گويد: اين همان فهمي است که به موجب اين نصوصي که شيخان و غيره روايت کرده مؤلف مي 

هاي داراي روح  جا، زيرا در احاديث بسياري به صراحت عکس  تخريج شده، مختلف است مانند: نصوص عام و خاص در اين

چون احاديث تحريم اين مورد را در بر  ،  ها ابن حزم بازي دختران کوچک را استثناء کرده تخريج شده است، که از آن

برخي از بزرگواران اين حديث را با ديگر روايات متعارض ندانسته است لذا شايسته بود که ابن حزم در مورد  گيرد، و مانند: نمي

اش نشده و از  کرد اما توفيق نصيب داشت و دف و روز عيد را استثناء مي تحريم آالت موسيقي نيز چنين موضر گيري مي

فهميد همين جمله ابوبکر صديق کافي  است. فقط براي اين که مي احاديث تحريم آالت موسيقي که ذکر کرديم، بي خبر مانده

نبود و توضيح داديم که علما  -که اندکي پي  ذکر کرديم–اگر تِوَهُم او « آيا ساز شيطان در خانه پيامبر خدا!»بود که: 

 ال علما را ذکر کنيم:کند. ايرادي نخواهد داشت که برخي از اقو گويند: اين حديث حجتي است عليه آنچه او ادعا مي مي

اين حديث دليل ماست؛ زيرا ابوبکر آن آله موسيقي را مزمار شيطان ناميده و پيامبر به »نويسد:  ( مي450-أبوطيب طبري )ت -1

بويژ در روز   کرد، رفتار مي  ابوبکر ايرادي نگرفت فقط او را از سخت گيري بر دختران بازداشت چرا که پيامبر با همه به نرمي

است. اما پس از بلوغ و باال رفتن سن و آگاهي چيزي جز رد موسيقي از وي نقل نشده   که عامشه در آن وقت کوچک بودهعيد 

دانست واز گوش دادن به آواز  اش قاسم بن محمد که علم خود را از او آموخته بود، موسيقي را منکر مي است و بر برادرزاده

 ام ( نقل کرده254-1/253جوزي ) به نقل از کتاب ابن« کرد. موسيقي نهي مي

نويسد: اين حديث بيانگر  ( است. مي258/2که در ضمن مجموعه الرسامل الکبري در )« السماع والرقص»ي  ابن تيميه در رساله -2

گويد:  اين واقعيت است که چنين رسمي وجود نداشته که پيامبر و اصحاب براي شنيدن آواز موسيقي جمر شوند لذا ابوبکر مي

و چون آن روز عيد بود پيامبر اجازه دادند که دختران )کوچک( در عيد اظهار شادي کنند. همان طور که در « ذمار الشيطانم»

  1)تا مشرکين بدانند که در دين ما فراخي هست(.«: ليعلم المشرکون أن في ديننا فسحه»حديث آمده: 

 کردند. )متفق عليه( دند و با او بازي ميآم هايي داشت و دختران کوچک مي و همان طور که عايشه عروسک

پيامبر سخن ابوبکر را رد نکرد که چرا آواز خواندن آن دختران را مزمار »نويسد:  ( مي257/1«: )إغاثه اللهفان»ابن قيم در  -3

خواندند که  ميزيرا بچه و غير مکلف بودند و سرودهايي را   اي؟ و آن دو دختر را نيز با سکوت  تاييد کرد، الشيطان ناميده

 ها در جن  بُعاث از شجاعت و تشويق به جن  سروده بودند و آن روز، روز عيد بود. عرب

                                                 
اند لذا  كرده ها با نيزه در مسجد است، أصل اين روايت متفق عليه است اما اين قسمت را أحمد و حُميدي از دو طريق تخريج  . اين قسمتي از حديث بازي حبشي1

 ( نسبت داده است.2/444ام و حافظ با سكوت آن را به سراج ) ( آورده275-274)ص«: آداب الزفاف»( و در 1829«: )الصحيحه»در
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ها را به حال  )آن«: دعهما...»گويد:  ( در تعليقي که بر اين گفتار پيامبر دارد که به ابوبکر مي442-2« )الفتح»حافظ در  -4

ها بدون اطالع پيامبر اين  کرد، آن حي وجود دارد، چرا که صديق گمان ميدر اين بيان علت و توضي»نويسد:  خودشان بگذار( مي

اي انداخته است لذا گمان کرد که خواب است،  کنند، زيرا هنگامي که ابوبکر وارد خانه شد، ديد که روي پيامبر مالفه کار را مي

گرفت حال آن که  رش اين اعمال صورت ميها را بگيرد چرا که در خانه دخت آن ي خود دانست که جلوي به اين ترتيب وظيفه

دانست به جاي پيامبر اقدام به منر  چه مي براي  ثابت بود که غنا )موسيقي( لهو و ناروست. به همين سبب خودش با استناد به آن

است. و عيد يعني: کرد اما پيامبر به او توضيح داد و حکم اين مسئله را بيان نمود که علت عدم منر پيامبر عيد بودن آن روز بوده 

 ها نيز جايز است.  طور که در عروسي خوشحالي شرعي، لذا در چنين حالتي اين عمل ناپسند نيست همان

أَنظ ابْنَ »کند که:  ابن عمرروايت مي گويد: موسيقي مباح است، نافر مولي  دوم: حديث ابن عمر که ابن حزم با استنباط از آن مي

قُولُ نَعَمْ فَيَمْضِي حَتظى ةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطظرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَعُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَ

عَلَيْهِ وَسَلظمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ  اللظهُ صَلظى اللظهِ قُلْتُ لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطظرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

پرسيد:  مي اش را کج کرد و  هاي  فرو برد و راه سواري )ابن عمر صداي ني چوپاني را شنيد، انگشتان خود را در گوش «:هَذَا

که گفتم: خير، آن وقت دستان  را برداشت و سواري  را به راه  رفت، تا اين چنان  گفتم: آري، او هم شنوي؟ من مي نافر آيا مي

 و گفت: )ديدم پيامبر صداي ني چوپاني را شنيد و همين کار را کرد(.  بازگرداند،

( و به همين صورت 10/222( و از طريق بيهقي در سنن )4926-4924(، وأبو داود )4/163( وابن سعد )38و  2/8أحمد)

( و طبراني 64(، وآجرآي ش )9/1موارد( وابن أبي الدنيا )ق -2013بن حبان در صحيح خود )(، و ا247ابن جوزي )ص 

( از چند طريق از نافر، و برخي طرق آن 4/283/5120( و نيز بيهقي در شعب اإليمان )هندية-5در معجم الصغير)ص

مجاهد متابعي به همين معنا دارد  ها را تخريج کردم و مفصال مورد بررسي قرار دادم و نافر از صحيح است که بنده آن

تحقيق دوم( به صورت مختصر آورده است و حافظ أبوالفضل محمد بن  4811) مشكاة(، و 568که در روض النضير)

  ( پاورقي الکبامر109( و کف الرعاع)ص11/77گويد: اين حديث صحيح است. نگا: تفسير آلوسي ) ناصر مي

داد و ابن عمر آن  اگر شنيدن صداي ني حرام بود آن را براي ابن عمر مباح قرار نمي» گويد: ابن حزم پس از ذکر اين حديث مي 

دانست. همان طور که تکيه  دانست. در واقر پيامبر هر چه بر خالف تقرب به اهلل بود براي خودش ناپسند مي را براي نافر جايز نمي

هاي خودش اکتفي  حرام بود هرگز پيامبر به بستن گوش دانست... و حتي اگر اين کار زده خوردن را براي خود ناپسند مي

 «.کرد کرد، بلکه از شنيدن آن منر مي نمي

 اش نبوده است:  ي علم در پاسخ بايد بگوييم: خداوند ابن حزم را بيامرزد! اموري بر وي پوشيده مانده که شايسته

ن به اراده را به شنيدن بدون اراده تفسير کرده است که گوش داداإلستماع( گوش دادن ))السماع( و  اول: فرق بين شنيدن

است. در واقر اين هم از نظر لغوي و هم از نظر قرآن و حديث اشتباهي آشکار است. به همين دليل ابن تيميه پس از 

نويسد: در حديث دو دختر اين مسئله وجود ندارد که پيامبر به آواز آنان  مي -تر ذکر شد که پي  –حديث عايشه 

ده باشد. در حالي که امر و نهي مربوط به گوش دادن است نه تنها شنيدن! همان طور که در ديدن نامحرم امر و گوش دا

نهي مربوط به ديدن با اراده و قصد است اما اگر بدون اختيار باشد و به همين صورت بوييدن خوش بويي ناروا است که 

که بدون اراده به مشام برسد، چون اگر بدون اختيار باشد بر فرد نهي مربوط به بوييدن با اراده و قصد است نه آن بويي 
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گانه)شنوايي، بينايي، بويايي، چشايي و  ي اموري ناجايزي که مربوط به حواس پنج گناهي نيست. به همين صورت همه

 المسه( است.

 د در آن امر و نهيي نيست.     امر و نهي الهي مربوط به نيت و عمل فرد است لذا آنچه بدون نيت و اراده باش در حقيقت 

به فرض صحت اين -گويند:  اين يکي از توجيهات حديث ابن عمر است... )و حديث را آورده است( زيرا برخي از مردم مي 

داد  هاي  را بگيرد! پاسخ اين است که ابن عمر به اختيار خود به آن آواز گوش نمي به ابن عمر دستور نداد که گوش -1حديث

تر و  شنيد و در اين گناهي نيست. اما چرا پيامبر راه خود را کج کرد؟ براي اين که بتواند به شکل کامل را ناخواسته مي بلکه صدا

هاي  را بگيرد تا  زنند، گوش هاي ناروا مي بهتر نشنود. مانند: کسي که به راهي برود و در راه صداي قومي را بشنود که حرف

شود مگر اين که در  هاي  را نگيرد گناه کار نمي ه اين براي  بهتر است. ولي اگر گوششان را نشنود. بديهي است ک صداي

 ها دفر نگردد. شنيدن آن ضرر ديني وجود داشته باشد که بدون گرفتن گوش

ود زده و او را منر نکرده است. اما در حديث چنين چيزي وج کند که چوپان جلوي پيامبر ني مي ي دوم: ابن حزم تصور مي مسئله

شده و فقط صداي  را  شود که چوپان دور بوده است تا جايي که ديده نمي ندارد و حتي از نص حديث خالف اين فهميده مي

اش چنين است:  شنيدند به همين دليل عالمه عبدالهادي پس از ذکر مطالبي مانند: مطالب ابن تيميه سخناني دارد که خالصه مي

ن بيانگر جواز آن نيست، چرا که تأييد در صورتي درست است که فرد را ببيند، اما در اين سکوت پيامبر در برابر صداي ني چوپا

ي کوه بوده و يا به جايي بوده که رسيدن به آن امکان نداشته يا  شنيده يا چوپان بر قله رود که صدا را از دور مي جا احتمال مي

  2.شايد آن چوپان مکلف نبوده است. لذا رد عمل آن امکان نداشت

بين  -تا خواست خدا بود-تر نيست، در حالي که پيامبر  تر و سخت سوم: تحريم ترانه و آالت موسيقي از تحريم شراب مهم

کرد چون منر  شان را تاييد مي خوردند. آيا درست است که بگوييم پيامبر شراب خوردن اصحاب  بود و برخي از آنان شراب مي

رود که  گوييم: احتمال مي روايت به اين شکل بيانگر مباح بودن موسيقي است ما نيز مي کرد؟! حال اگر فرض کنند که اين نمي

 گردد. اين قبل از تحريم موسيقي بوده است. با وجود احتمال استدالل باطل مي

ته اگر موسيقي بر اساس فرضيه مذکور مباح باشد، فقط به همان چوپان اختصاص داش -و آخرين اين مسايل-ي چهارم:  مسئله

ها تأثير چنداني نداشته و بر حالت عادي کسي تاثير نداشته است.  اي که در تحريک روان است که با موسيقي معمولي و ساده

ي مانند: عود و بربط کجا؟ و آالت موسيقي که در گذر زمان تغيير کرده است و  حال اين کجا و االت موسيقي تحريک کننده

 کنند. ها خود را سرگرم مي دهند و با آن کنند، مردم نيز گوش مي ندگان استفاده ميدر عصر حاضر عموم خوانندگان و نواز

اند،  وجود دارد، به تعبير فقها از ادعايي که مطرح کرده –مذکور   بر اساس فرضيه–ترديدي نيست دليلي که در اين حديث 

 تر است. خاص

بلکه اين حديث بيانگر اين است که پيامبر شنيدن موسيقي را  در حقيقت در اين حديث دليلي بر مباح بودن موسيقي وجود ندارد

«: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللظهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» ي: ناپسند دانسته است، اين بدون شک از نظر شرعي مکروه است و تحت عموم آيه

دليل عبداهلل بن عمر از ايشان پيروي کرده است و  داخل است. به همين« 21أحزاب: »)پيامبر خدا براي شما الگويي نيکو است(. 

با گذاشتن انگشتان در گوش از شنيدن آن خود داري کرد. آن هم بدون آن که قصد شنيدن آن  -همان طور که توصيح داديم–

                                                 
 گويد: همان طور كه توضيح دادم اين حديث صحيح است.  . شيخ آلباني مي1

 د سيوطي نقل كرده است. نقل كردم و او از مرقاه الصعو 435/4. اين مطالب را از عون المعبود2
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د: نويس مي (247صرا داشته باشد. واضح است که گوش دادن با اراده به شدت مکروه است. به همين دليل ابن جوزي در )

وقتي حکم موسيقي که از حالت طبيعي انسان را خارج نکند به اين صورت است، حکم موسيقي اين زمان و فن آن 

 چيست؟! 

تشخيص  ي موسيقي زمان خودمان چه بايد بگوييم؟! آيا کسي هست که حق را از باطل گويد: ما درباره شيخ آلباني مي

 دهد و پند گيرد؟

دانم که اثر ارزشمند و بسيار مفيدي به خوانندگان هديه  نمودن اين بخ ، شايسته مي پس از اين مباحث و قبل از تمام

اند اين روايت را ذکر کرده  ي تحريم آالت موسيقي کتاب نوشته کنم که تا به حال نديدم کسي از برادراني که درباره

اند. چون با اين اثر مخاطب با تاکيد  دهباشند. اين اثر را از يکي از خلفاي راشدين يعني: عمر بن عبدالعزيز روايت کر

کند که ابزار موسيقي نزد سلف ناپسند بوده است و هر کس براي پخ  موسيقي تالش کند بايد تعزير و به  يقين مي

 مردم معرفي شود:

 اي به اين شرح نوشت: گويد: عمر بن عبدالعزيز به عمر بن وليد نامه امام اوزاعي مي

زني در اسالم بدعت است، تصميم گرفتم کسي را بفرستم بساط تگو را بگه بگدترين     نوازي و ساز مي ي مياين که آشکارا موسيق»...

 «.شکل در هم ريزد!

بسگيار   ( با طول تفصگيل 157-154عبد الحکم در سيره عمر)ص با سند صحيح. و ابن  270/5، ابونعيم در حليه178/2نسامي در سنن 

 اند. سيار مختصر، روايت کردهاز طريق ديگر بصورت ب 309/5و ابونعيم 

ها را بر مبگاني تنفگر از ترانگه و آالت     ن به اين ترتيب جاي شگفتي نيست که عمر بن عبدالعزيز به مربي فرزندان  دستور دهد که آ

 موسيقي تربيت کند.

«: معگازف »بگر مبگاني تنفگر از     اي به مربيِ فرزند خگود نوشگت او را   عبداهلل، طي نامه گويد: عمر بن 1ابوحفص اموي، عمر بن عبداهلل 

 )آالت موسيقي( تربيت کند. متن نامه به اين شرح است: 

بايد نخستين چيزي که از تو بياموزند تنفر از آالت موسيقي باشد که آغاز آن از شگيطان و فرجگام آن گرفتگار شگدن بگه دام خشگم       

شگود و   لساتي کگه بگر آالت موسگيقي نواختگه مگي     خداوند رحمان است، چون از علماي مورد وثوق به من رسيده که حضور در ج

گگردد همگان گونگه کگه آب موجگب       گوش دادن به ترانه و موسيقي و عادت کردن به اين عمل موجب روي  نفاق در قلگب مگي  

شود. سوگند به آن ذاتي که جانم در دست اوست! براي هر فرد خردمند تنهگا راه نجگات از ايگن پيامگد خطرنگاك       روي  گياه مي

 نفاق در قلب( خود داري از حضور در چنين جلساتي است.)روي  

 ( آورده است. 250جوزي در )ص ( از طريق ابوالفرج ابن6/1)ق« ذم المالهي»اين روايت را ابن ابي الدنيا در  

به صورت موقوف از ابن مسعود صحيح اسگت و بگه صگورت مرفگوع     «. گردد موسيقي موجب روي  نقاق در قلب مي»البته جمله: 

 ايم. روايت شده، همان طور که در مقدمه اشاره کرديم تخريج اين روايت را در فصل هشتم آورده هم

 پيوست:

                                                 
  اش ابوحفص است، اما جايي نديدم كه كسي او را به اموي نسبت دهد. ي مدني باشد كه كنيه رود عمربن عبداهلل، مولي غفره شناسيم، احتمال مي . اين راوي را نمي1
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ها و سخنان علما فهميديم کگه بگدون اسگتثنا تمگام آالت موسگيقي بجگز دف زدن در        چه بسا که بگويند: از مجموع احاديث، بحث

ه دف زدن در آن جايز باشد؟ در پاسگخ بايگد بگگوييم: برخگي از     عروسي و عيد حرام است، آيا مناسبت ديگري هم وجود دارد ک

هاي شادي اعم از ختنه و بازگشگت عزيگزي از سگفر، دف زدن جگايز اسگت. البتگه بنگده هگيچ اثگري حتگي            اند در مناست علما گفته

يدم که ابوشعيب حراني ( روايتي د 133قيم )ص ابن« مسأله سماع»موقوف پيدا نکردم که بيانگر چنين جوازي باشد. ولي در کتاب 

شد، اگگر   شنيد علت را جويا مي با سند خود از عمر بن خطاب روايت کرده است که هرگاه عمربن خطاب صداي دف زدن را مي

کرد. رجال اين روايت ثقه، اما منقطر است و نسبت دادن به ابوشعيب حراني مسگئله را   گفتند عروسي يا ختنه است، سکوت مي مي

ت، چون اگر چه ابوشعيب ثقه است اما کتاب معروفي ندارد. با ايگن حگال کسگاني کگه از ابوشگعيب مشگهورتر و       تر کرده اس مشکل

( اما بجاي سکوت در روايت ابن ابگي شگيبه   192/4شيبه) اند. مانند: ابن ابي شان بيشتر و از منصفين هستند، روايت کرده ميزان وثوق

انگد   اند که به من خبر داده  ( از دو طريق از ايوب از ابن سيرين آورده290/7و بيهقي)( و از ا5/11کرد و عبدالرزاق) آمده: تاييد مي

چون محمگد بگن سگيرين دروان عمگر را      که )عمر...( اين روايت آشکارا منقطر است، در روايت قبل از اين نيز انقطاع وجود دارد،

 در نيافته بلکه تقرباب ده سال بعد از وفات عمر متولد شده است. 

اهلل از يکگي   کند: در حالي که رسول اند که از پدرش روايت مي خي در اين باره حديث عبداهلل بن بريده را مورد استناد قرار دادهبر

گشت کنيز سياه پوستي به خدمت ايشان آمد و گفت: من نذر کرده بودم که اگر خداونگد شگما را بگه خگوبي)در      ها برمي از جن 

جلوي شما دف بزنم ]و آواز بخوانم؟[ فرمود: اگر چنين کردي)در روايتي ديگر آمگده اگگر چنگين    روايتي آمده سالم( برگرداند، 

زدن را شروع کرد. ابوبکر آمد و کسان ديگر آمدند باز هگم دف   نذري کردي( اين کار را بکن و اگر نکردي نکن! آن کنيز دف

ان کگرد. )در روايتگي ديگگر آمگده: دف را گذاشگت و      گويد: کنيز دف را پشت سرخود پنه زد. سپس عمر وارد شد، راوي مي مي

کند)در روايت ديگر آمده: از تگو   اش نقاب زده بود. پيامبر فرمود: اي عمر شيطان از تو فرار مي روي آن نشت( در حالي که چهره

در روايتي آمده دف زد، اما همين که تو وارد شدي اين چنين کرد!؟ ) زد، اينان آمدند دف مي ترسد(. من نشسته بودم دف مي مي

هگايي در ترمگذي وجگود دارد     را انداخت(. اين روايت را احمد آورده است و اصل اين متن از اوست و روايات ديگري با افگزوده 

 1609انگد. ايگن روايگت را در الصگحيحه ش     که صحيح قرار داده است و ابن حبان و ابن قطان نيز اين روايگت را صگحيح قگرار داده   

   1( آورده و سکوت کرده است.587/11-588ر الفتح)ام. حافظ د آورده

                                                 
ه كرديم،   كه در پاورقي صفحات گذشته به ارزش آن اشار« ذم الغناءاحاديث ». تذكر: اين از رواياتي است كه برادر عبداهلل بن يوسف جديع دركتاب ارزشمند خود 1

 .آورده است 299ي سماع ص آورد. ابن قيم اين روايت را به صورت مختصر در كتاب مسألِه نياورده است. اما چون اين روايت با شرط وي هماهنگ است بايد مي

ي با اين عبارت آورده است: وقتي عمرآمد دستور داد سكوت كند )و پيامبر( فرموده اين مرد باطل را ي منكر اما در متن آن دچار اشتباه شده و در آخر آن افزوده

ي  ن ابوبكره دربارهدوست ندارد! در حالي كه اين مسئله و اين سخن در ماجرايي ديگري به روايت اسود بن سريع كه حاكم، احمد و طبراني از طريق عبدالرحمان ب

هاي ستايش پروردگارش آورده است. ذهبي اين روايت را ضعيف قرار داده است. اين در حالي است كه اصل ماجراي دعا و )انشاد( پيامبر  يدعاي پيامبر و ذكر خوب

رادر ضعيف است. اما ب ،دهند ام. در نتيجه اين ماجرايي كه به عمر نسبت مي توضيح داده« 3179صحيحه ش/»بدون ذكر عمر صحيح است و بنده اين موضوع را در

( با دو سند ضعيف آن را از عبدالرحمان بن ابوبكرة حسن دانسته 2332/5-2332«)مختصر استدراك حافظ ذهبي»بزرگوار سعد بن عبداهلل آل حميد در تعليق بر

 توجه نكرده است.  ،است، اما به منكر بودن و مخالفت اين روايت با روايت صحيح كه اين قسمت ماجرا در آن نيست

-494ي ديگر در موارد الَمآن ص/ اي در ماجراي كنيز سياه پوست ندارد. اما افزوده گونه ريشه هيچ ،ماجرا، بر خالف چيزي كه ابن قيم آورده استوانگهي اين 

 خواند: زد و چنين مي كنيز دف مي»وجود دارد كه از روايت قبلي ميزان نكارت آن بيشتر است با اين عبارت:  493

 تا دعا كننده دعا كند، شكر الهي بر ما واجب گرديد.    وداع بر ما طلوع كرد.ماه شب چهارده از ثنيات 
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 بابي با اين عنوان بسته است:« المنتقي من اخبارالمصطفي»برهمين حديث بريده پدر بزرگ ابن تيميه در

 « باب ضرب النساء با الدف لقدوم الغامب ومعناه»

، از نظر من ايگراد وجگود دارد، چگون ايگن يگک      مؤلف )آلباني( گويد: در استدالل به اين روايت با آنچه در عنوان ذکر شده است

ماجراي مشخصي است که عموميتي ندارد و قياسِ آمدن عزيزي از سفر به پيامبر، هر کس کگه باشگد، قيگاس نادرسگتي اسگت، بگه       

 ام: ( بعد از اين حديث گفته142/4همين سبب در )الصحيحه

رود و  دف زدن در غير عروسي و وعيگد گنگاه بگه شگمار مگي     شود، چون  گاهي اوقات براي برخي افراد فهم اين حديث مشکل مي

 وفاي به نذري که گناه باشد، جايز نيست؟!

ي رسول اهلل بوده است، سبب  که آن کنيز به خاطر خوشحالي از بازگشت به خوبي، سالمتي و پيروزمندانه از نظر بنده از آن جايي

ين به رسول اهلل اختصاص دارد )چون هيچ کس ديگر نيست که به نذري که کرده بود در جهت اظهار خوشحالي تغيير کرده و ا

توانيم از اين روايت حکم جواز دف زدن در تمام انواع مراسم شادي را بگيريم و از طرفي هيچ کس  مقام ايشان برسد( لذا نمي

اعم زدن دف و غيره بجز در ي تحريم آالت موسيقي  اهلل شادي آور باشد و اين عمل با عموم ادله ي رسول نيست که به اندازه

إمام  و ام ( به مانند همين مطالب نوشته333 – 332) جلد پنجم الصحيحه، مخالف است. و در موارد استثنايي که ذکر کرديم

 نويسد: اي که ذکر کردم، شرح داده و مي (. انگيزه382/ 4معالم السنن ) درخطابي رحمه اهلل، 

توانيم بگوييم اين است که مباح است  ربطي داشته باشد لذا بهترين چيزي که مي ها نيست که به نذر دف زدن از عبادت»

اما چون براي اظهار خوشحالي بخاطر بازگشت سالم پيامبر از جن  بوده و موجب ناراحت کردن کفار و ذلت منافقان 

 «  است شود، به همين خاطر دف زدن مباح قرار داده شده گردد، لذا مانند نوعي عبادت نفلي مي مي

ت، به اين ترتيب اين يک سي آشکار به اين است که آن ماجرا به پيامبر اختصاص داشته ا اشاره نگويد: در اي لباني ميآ

 واهلل اعلم!گويند.  ها مي طور که فقها در مثال ماجراي خاص است که عموميتي ندارد همان

 فصل هفتم: -7

 سرود و آواز خواندن بدون آالت موسيقي
البته بجز دف زدن در -بگويند: تا اين جا فهميديم که ترانه و آواز خواندن با آالت موسيقي حرام است.  چه بسا که

 اما سوال اين است که آواز خواندن بدون آالت موسيقي چه حکمي دارد؟ -عروسي و مناسبت عيد

                                                                                                                                                                  

ي راويان دو نفر يا بيشتر  اين افزوده باطل است حتي در ماجراي آمدن پيامبر به مدينه هم ضعيف و إسناد آن معضل است)معضل حديثي است كه از وسط سلسله

در ماجراي خواندن شعر فو  مشخص نيست كه آيا اين در هنگام بازگشت از تبوك خوانده شده است، آن طور كه ابن  بطور متوالي افتاده باشد. مترجم(. به هر حا

« داليل النبوة»طور كه بيهقي در  يا در هنگام هجرت از مكه خوانده شده آن به آن استناد كرده است 18/3آورده و در زادالمعاد 265-266قيم در مسالة السماع ص

( از او پيروي كرده است. حال برابر است كه در اين زمان يا آن زمان گفته باشند، اصل ماجرا ضعيف است و هر چه بر مبناي ضعيف باشد 216/7فظ )آورده و حا

ز در اين ماجرا هيچ خواندند؟! اين متن ني مي« با آهنگ دف»ي موارد قبلي نكارت بيشتري دارد كه آورده:  هم ضعيف است. اما غزالي چيزي افزوده كه از همه آن

ام.  اين موضوع را توضيح داده 331/5( و الصحيحه 63/2«)الضعيفه»اين موضوع را توضيح داده است و بنده در  277/2اصلي ندارد. حافظ عراقي در تخريج احيا

آورده و  «الزاد»و« المسألة السماع»قيم در  از مسلمات بر شمرده است و نيز ابن 239ص«تلبيس ابليس»جاي بسي شگفتي است كه ابن جوزي اين داستان را در 

 (. روش آن دو در بيشتر مباحث كتاب به همين صورت است. 55/3بدون تعليق و تحقيقي ذكر كرده است، نگاه چاپ المؤسسه)
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ها و ديگر  مانند برخي صوفي–نيم توا طور که نمي توانيم بگوييم: مطلقا حرام است همان در پاسخ بايد بگوييم که: نمي

خوانند و شعر نيز مطلقا  بگوييم: مطلقا مباح است، چون به طور عادي شعرها را با آواز مي-هواپرستان قديم و جديد

الصحيحة  بخاري، و در (.اند فرمايد: )برخي از شعرها حکمت حرام نيست. چرا چنين نباشد در حالي که پيامبر مي

کرد، مانند: آن شعر عبداهلل بن رواحه که  پيامبر از شعر به عنوان مثال استفاده ميو گاهي  ام. ( تخريج کرده2851)ش

 (. اى تهيه نديده اواى براى  زاد و توشه  آورد که و اخبار را به تو کسي مي«: )ويأتيك باذخبار من لم تزوُد»گويد:  مي

: )سخني است که خوب آن «1نُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌمٌ فَحَسَهُوَ کاَلَ»ي شعر سوال کردند گفت:  وقتي از پيامبر درباره

 ام. ( تخريج كرده447الصحيحة )ش خوب و زشت آن زشت است(.در

و خود عايشه برخي از اشعار کعب بن مالک را روايت کرده « شعر خوب را بگير و بد آن را رها کن»گويد:  و عايشه مي

 الصحيحةنگا: «. چهل بيت دارد و ديگر اشعار وياي است که  است. از جمله: قصيده

  -انشاء اهلل برخي را ذکر خواهيم نمود–از احاديث فراواني ثابت است که پيامبر شعر گوش داده است 

وارد مدينگه منگوره شگد، ابگوبکر و بگالل       وسگلم  عليگه  اهلل صگلى  عايشه رضي اهلل عنهگا مگي گويگد: هنگگامي کگه رسگول اهلل      

 خواند: ، اين شعر را ميرفت باال مي عنه اهلل رضي ابوبکر تبمار شدند. وقتي عنهما بي اهلل رضي

 .. وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.کُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ

 تر از بند کف  اوست(. نزديکبه او اش صبح مي کند، در حالي که مرگ  )هر شخص، در ميان خانواده

 د:خوان چنين مي با آوازيافت،  الل کاه  ميو هر گاه، تب ب

 .. بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ.أَال لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنظ لَيْلَةً

 .. وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ.وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنظةٍ

بگود. اي کگاش، روزي    ي که دور و بر من، گياه اِذخر و جليگل مگي  گذراندم در حال )اي کاش، شبي را در وادي مکه مي

  را مي ديدم(. ]دو کوه مکه[آب چشمه مجنه را مي نوشيدم. اي کاش، شامه و طفيل

( 83-82 / 6أحمد  )  .کردنگد بيگرون   مکگه  از که مگا را  ذليل کنگفت: پروردگارا! عتبه بن ربيعه و اميه بن خلف را  و مي

خواندد ( بابددت اسددت   دي  )بددا ا ام ادد:«: يتغ دد »حين  ديگددر ا ددابي حدد ين: بدد  ن: باسدد   يددحي د   دي يددحي

 ام. ( تخريج كرده2584الصحيحة)ش

ي برادرش رفت و ديد به پشت دراز کشيده است و يک پاي  روي پاي  از انس بن مالک روايت است که به خانه

خوابم بميرم در حالي که به  ترسي که در رخت ميخواند. انس او را منر کرد. برادرش گفت: آيا  ديگر است و آواز مي

 اند؟ شان ديگران با من مشارکت داشته ام بجز کساني که در کشتن تنهايي صد نفر از کفار را کشته

                                                 
 (91 ص 10ج4351)شسنن الدارقطني  .1
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و از او أبونعيم در ( 1178/  12/  2و از طريق او طبراني در المعجم الکبير ) ( 19742 / 6 / 11(، وعبدالرزاق ) 291 / 3حاکم ) 

گويد: مطابق شرط الشيخين صحيح است و ذهبي او را تاييد کرده است. همانطور که  و مي حاکم (350 / 1 ) يةالحل

  سند حاکم با سند عبدالرزاق فرق دارد.البته گويند صحيح است،  مي

بگا آواز   اي نشسته و يک پاي  روي پاي ديگر بگود و  گويد: ديدم اسامه بن زيد در جلسه مي حارث بن نوفلعبد اهلل بن 

 خواند. مي 1«نصب»گويد: به گمانم  خواند! مي بلند شعر مي

  شيخين صحيح است.( و إسناد آن مطابق شرط 224/  1)و از طريق او بيهقي  (19739عبدالرزاق )

مردي ]با تعجب[  !خواند آواز مي بالل در حالي که تکيه زده بود گفت:زبير گويد: عبداهلل بن  ميوهب بن کيسان 

  خوانند؟(. خواند؟! نشست و گفت: )کدام از مهاجرين هستند که نشنيده باشم سرود مي آواز مي پرسيد:
(، اين متن بيهقي و إسناد آن مطابق شرط شيخين صحيح 230 /10( به صورت مختصر، و بيهقي)19741عبدالرزاق )

 است.

گفت: ابوحسان براي ما آواز  2ح بن مغترفگويد: در راه حج با عبدالرحمان بن عوف بوديم که به ربا سامب بن يزيد مي

خواند عمر که زمان خالفت  بود  گويد: در همين حال که داشت سرود مي -خواند او با صداي عالي سرود مي–بخوان! 

 خوانيد؟ عبدالرحمان گفت: ايرادي ندارد، براي سرگرمي و رفر خستگي است. ها رسيد و گفت اين چيه که مي به آن

ها آشکارا  و آثار جواز سرودن و آواز خواندن بدون آالت موسيقي در برخي مناسبت ين احاديثا از :گويد ي ميآلبان

ها و مشکالت سفر و  هايي مانند: ياد مرگ شوق خانواده و وطن يا تفريح روان و تحمل سختي گردد مناسبت ثابت مي

دال خارج نشود و منجر به پريشاني، رقص و دست ها... مشروط به اين که به عنوان شغل در نيايد و از حد اعت مانند اين

 پا زدن و ديگر امور که به جوانمردي و شخصيت انسان خلل وارد کند، نگردد.

ي عايشه آمده خواهرزادهاي عايشه ضعيف و بيمار شدند به عايشه  همان طوري که در روايت ام علقمه، کنيز آزاد شده

ها را سرگرم کند؟ گفت: چرا. گويد: دنبال  شان سرود بخواند و اين ه برايآوري ک المومنين کسي را نمي  گفتند: اي ام

خواند، عايشه رفت ديد در حالي که  شان سرود مي خواند فرستاد. آمد و براي فالني که آواز خوبي داشت و سرود مي

أف! شيطان،  »ت: عايشه گف -خواند آن مرد، سرود و شعر زياد مي -داد  خواند از خوشحالي سرش تکان مي سرود مي

و  ( 224-223 /10 بيهقي) بيرون  کنيد، بيرون  کنيد!( لذا بيرون  کردند. : )اوه! شيطان است،«أخرجوه، أخرجوه

و بنده اين روايت را در  ، بودن حسنال حتميا با اسند حسن ا ب  به صورت مختصر (1247 ) بخاري در أدب المفرد

صحيح  طيب (.-55ص  )نزهة اذسماع  درحافظ ابن رجب و  ،قرار دادمآوردم و حسن ( 945 ) ش صحيح أدب المفرد

 قرار داده است.

                                                 
 خوانند. فرهنگ ابجدي  ميتر از حداء است و حداء را ساربانان براي راندن شتران  آوازي نرم. النصب: 1

  (276/7. نگا: اإلكمال ابن ماكوال)2
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دانگد بگراي    بيهقي براي اين احاديث و آثار بابي به اين عنگوان بسگته اسگت: )بگاب، فگردي کگه خگودش را خواننگده نمگي         

شناسگند   کند و فقط مي ه نمياش به او مراجع رود، به اين خاطر کسي هم به خاطر خوانندگي خوانندگي هم به جايي نمي

 خواند( که گاهي سرود مي

در بي  از يک فصگل آورده اسگت لگذا    « تلبيس ابليس»ابوالفرج ابن جوزي در اين باره بحث جالبي دارد که درکتاب  

  :گويد مي( 241-237ص  )ي بيشتر شايسته است خالصه آن را براي مخاطبان اين جا هم بياورم در  براي استفاده

دانند و برخي بدون هگيچ گونگه کراهيتگي آن را     اند برخي آن را حرام مي هاي مفصلي کرده ي موسيقي بحث ربارهعلما د

 گويند: با کراهيت مباح است. دانند و برخي مي مباح مي

حق اين است که بگوييم: ابتدا بايد حقيقت چيزي را مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم، سپس حکم تحريم يا کراهيت يا 

 شود: ي ديگر صادر کنيم. در واقر آواز خواندن )موسيقي( به چيزهاي مختلفي اطالق ميچيز

رونگد اشگعاري    ها در مسير راهي که به حج مگي  خوانند. برخي از عجم از جمله: آوازي است که حاجيان در مسير راه مي

رادي ندارد و اين اشعاري سر مستي و خوانند. گوش دادن به چنين اشعاري اي در وصف کعبه، زمزم، مقام ابراهيم و... مي

 بهم خوردن تعادل را در پي ندارد.

خوانند نيز ايرادي ندارد و اشگعاري هگم کگه قهرمانگان در ميگدان جهگاد و        اشعاري که مجاهدين براي تشويق به جهاد مي

خواننگد همگين حکگم را     خوانند ايرادي ندارد. و اشعاري که ساربانان در مسير مکگه مگي   رويارويي با افتخار به هدف، مي

 دارد مانند شعر زير:

 غدا تَرَينَ الطلح والجباال                   بشظرها دليلُها وقاال

 يد.بين مى است(که نزديک منزل )ها را  و کوه (درختان بزرگ)1طلح: فردا نداو بشارت داد و گفته راهنماى آن ب

شود.  ث سرمستي که انسان را از حالت عادي خارج گرداند، نميشود، البته باع اين شعر موجب تحريک شتر و انسان مي

داد. رسول خدا خطاب به او  رسول خدا ساربان آواز خواني بنام انجشه داشت که با آوازش به حرکت شتران شتاب مي

 .(انبرتر  ها را آهسته اي انج ! شيشه) 2:«يَا أَنْجَشُ، رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ»فرمود: 

 و در روايت سلمه بن اکوع آمده که:  

به سوي خيبر، بيرون رفتيم. مردي از ميان ما به عامر گفت: اي عامر! آيا چيزي  وسلم عليه اهلل صلى شبانه، همراه نبي اکرم

با شنيدن اين سخن، از مرکب  پايين آمد و براي آنها  -فتني است که عامر، مردي شاعر بودگ-خواني؟  براي ما نمي

  سرود: چنين

 للظهُمَّ لَوْال أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... ... وَال تَصَدَّقْنَا وَال صَلظيْنَاا

 فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... ... وَثَبُتِ اذَقْدَامَ إِنْ القَيْنَا

 يم.دخوان داديم و نماز نمي شديم و صدقه نمي خدايا! اگر تو نمي بودي ما هدايت نمي

                                                 
 درخت موز، شكوفه خرما.  درخت بزرگى از گونه خارداران است كه معمولًا خوراك شتران است،نويسد: طلح  مي فارسي -فرهنك ابجدي عربيدر  .1

 تخريج شده است. 6059و در الضعيفه تحت حديث ش( 6202)شصحيح بخاري  اند، . اين حديث را شيخان و ديگر محدثين روايت كرده2
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 آرام ، نازل فرما و اگر با دشمن، روبرو شديم، ما را ثابت قدم نگهدارو بر ما 

اين سراينده که ) 1:«يَرْحَمُهُ اللظهُ»؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ االكْوَعِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا السَّائِقُ» وسلم  فرمود: عليه اهلل صلى سول اهللر

 . مورد ترحم قرار دهد!(خداوند او را »مود: ؟ گفتند: عامر بن اکوع.  فر«، کيستراند ميشتران را 

 از شافعي روايت کرديم که گفته بود: )گوش دادن به حَدي و سرودهاي صحرا نشينان ايرادي ندارد(. 

گويد:  هاست مي با اشاره به حديث انجشه در حالي که در صدد نقد برخي صوفي (368 /1 )االعتصام  امام شاطبي در 

هايي که هم اکنون بين مردم  ها و ترانه درست است، چون صحرانشينان هيچ نوع از اين آهن اين نظريه امام شافعي 

خوانند. صحرانشينان با  هايي که تازه پديد آمده، مي ها فقط شعر و غزل عاري از آهن  رواج دارد نداردند، بلکه آن

دانند، سرمستي و تحريک  يزي نميهاست و از فنون موسيقي چ صدايي نازك و نرمي که مناسب حال صحرا نشيني آن

طور که عبداهلل بن رواحه در حضور  ها وجود ندارد بلکه فقط نوعي نشاط دارد. همان غفلت آور در شعر خواندن آن

  گفتند: سرودند و مي خواند و انصار در هنگام حفر خندق مي رسول خدا مي

 الْجَهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدابعَلَى              نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّداب

 .(ايم ما کساني هستيم که براي هميشه و تا زنده هستيم، با محمد پيمان جهاد بسته)

 در پاسخ پيامبر مي فرمود:

 فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمَهَاجِرَه              اَلآلهُمَّ اِنَّ الْعَيْ َ عَيْ َ اآلخِرَه

 .(ير آخرت است؛ پس مهاجران و انصار را بيامرزارالها! خير واقعي همان خ)ب

عنها روايت  اهلل رضي عامشه( با سند خود از 34ص  )األمر بالمعروف روايت از خالل در کتاب  اسپس ابن جوزي ب

دختري يتيم از انصار نزد ما بود که او را ازدواج مردي از انصار در آورديم من در ميان کساني بوديم که او کند که  مي

ا حجله برديم. رسول خدا به من گفت: اي عايشه انصار قومي هستند که سرود را دوست دارند، چه خوانديد؟ عايشه ر

 گفت: دعاي برکت کرديم. فرمود: مگر نگفتيد: 

 ما حلّت بواديكم رولوال الذهب اذحم        أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم

 2.ولوال الحبة السمراء لم تسمن عذاراكم

بود به سرزمين  گوييم اگر طالي سر  نمي ما نزد شما آمديم، به ما خوشامد بگوييد، ما هم به شما خوشامد مي ،آمديمما 

 شدند. دختران شما چاق نمي ،بود هاي گندم نمي آمديم، و اگر دانه شما نمي

دهد. به اين  آخرت تکان ميخوانند که دل را به ياد  و اشعاري نيز وجود دارد که پارسايان با آهن  و لحني حزين مي

 گويند. مانند شعر زير: مي« زهديات»اشعار 

 إلى متى تستحسن القبائح        يا غاديا في الغفلة ورائحا

                                                 
ي و هابر به ابن رواحه فرمود: فرود آمتخريج شده است و شاهدي به روايت ابن عمر دارد كه پيا 2289اند و در صحيح ابوداود ش . مسلم و ديگران روايت كرده1

  تخريج شده است. 3280ها را شتاب بده! و در الصحيحه ش سواري

  181و آداب الزفاف ص 1995سن است. در اإلرواء ش. اين روايت ح2
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 يستنطق اهلل به الجوارح            وكم إلى كم ال تخاف موقفا

 كيف تجنبت الطريق الواضحا          يا عجبا منك وأنت مبصر

گاهي که تمام اعضاي  بيني؟! و تا کي و کي از آن توقف ها را زيبا مي در غفلتي تا کي زشتياي کسي که صبح و شام 

 کني؟  بيني و آگاهي چطور از راه واضح دوري مي ترسي؟! شگفتا! از تو در حالي که مي آيند نمي بدن به سخن در مي

 گويد: مباح است. مياين نوع شعرها نيز مباح است. و امام احمد با اشاره به امثال اين شعرها 

به احمد بن حنبل گفتم: اي کند که گفت:  (  با سند خود از أبو حامد خُلقاني روايت مي240ص سپس ابن جوزي در )

گويند:  خوانند چه حکمي دارد؟ گفت: مثل چي؟ گفتم: مي ابو عبداهلل اين قصيدهايي که در مورد بهشت و دوز  مي

 تحييت تعصينيأما اس          إذا ما قال لي ربي 

 1؟!تأتيني وبالعصيان           وتخفي الذنب من خلقي

آنگاه که پروردگارم به من بگويد: خجالت نکشيدي که مرا نافرماني کردي؟ در حالي که  گناهت را از بندگانم پنهان 

 کني؟! کني و در برابر من گناه مي مي

اش را از  اش شد و درب را بست. من صداي گريه نهگفت: تکرار کن! دوباره براي  خواندم. برخواست و وارد خا

 کرد. شنيدم که با گريه دو بيت شعر فوق را تکرار مي داخل خانه مي

کنند که موجب تحريک  شراب و... را توصيف مي ،اي زنان خوانند و در آن زيبايي اي مي  اشعاري که خوانندگان حرفه

کند؛ موسيقي معروف  و بيهوده گرايي را در دل تحريک ميگردد و شهوت  روان و بيرون شدن از حالت عادي مي

 زمان ماست. مانند شعر زير: 

شد به او  کشد. مرا از افتادن به دام شهوت  ترساندند اي کاش مي هاي  آت  شعله مي آن طاليي رنگي که از گونه

 شدم!  يافتم و رسوا مي دست مي

کنند که همه فرد را از حالت عادي خارج  ازند و اجرا ميس هاي گوناگوني مي آنان براي اين گونه اشعار آهن 

گويند. که  ها آهنگي دارند که به آن آهن  ساده مي گرداند. اين راني و هوس بازي را تحريک مي کند، شهوت مي

بي خود گرداند و فرد را از خود  ها را پريشان  مي خوانند که دل هايي مي گيرد و در پي آن ترانه ها مي آرام  را از دل

( 244)ص سپس ابن جوزي درخوانند.  هاي پر صدا و ساز مي نمايد و اشعارشان را با آالت موسيقي مانند ني، دايره مي

و در  کند قل مين حنيفهتحريم موسيقي را از أبوو نيزکند، که قبال ذکر کرديم  تحريم موسيقي را از مالک روايت مي

فقط  اند، شهرهاي مختلف بر کراهيت موسيقي و نهي از آن اجماع کردهگويد: علماي  طبري مي»نويسد:  مي (245)ص 

                                                 
اين و مانند اين اعمال رفتار »گويد:  مي 370/1. مؤلف گويد: امام شاطبي داستان ديگري را ذكر كرده است كه در آن شعري از همين قبيل شعرهاست و سپس در1

دادند. و آنان براي خواندن  هاي موعَه، پند مي كردند بلكه خود را با تمام راه ده نمياين به خواندن شعر و موعَه بسن عالوه بر ،آنان بود كه براي نشاط روحي خود

 «.  ها در ممالك عربي وارد اسالم شده است ها پس از رفت و آمد عجم بلكه اين .شان خبري نبود رفتند و از اين موسيقي رايج در زمان ما بين اشعار به جلسات نمي

 كند. اندن فطري جايز با آواز خواندن فني ناجايز اشار ميامام شاطبي به تفاوت آواز خو
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من فار  الجماعة مات » فرمايد: مي :وسلم عليه اهلل إبراهيم بن سعد و عبيداهلل عنبري از جماعت جدا شدند و پيامبر صلى

 1.«)هر کس از جماعت حق جدا شود و در همان حال بميرد جاهل مرده است(«: ميتة الجاهلية

شان اختالفي در اين باره نيست  دانند؛ در بين متقدمين گويد: بزرگان مذهب شافعي موسيقي را ناپسند مي ن جوزي مياب

  اند که ابو طيب طبري از آنان است که در مذمت موسيقي کتاب نوشته شان هم موسيقي را رد کرده و بزرگان متأخرين

  2است.

داران شافعي است. البته برخي از افراد کم علمي که  ي علما و دين گويد: اين نظريه مي 245سپس ابن جوزي در ص

گويند: گواهي خواننده و  گويد: فقهاي حنبلي ما مي اند. و مي اند موسيقي را جايز دانسته هايشان شده مغلوب هوس

 شود. توفيق از اهلل است! رقاص پذيرفته نمي

 فصل هشتم: -8

 ي تحريم آالت موسيقي فلسفه
 

براي بندگان  در شريعت قرار داده است،  لمان بايد باور کنيم که در امر، نهي و امور مباحي که خداوندبرادر  مس 

ها بي خبرند و براي برخي آشکار  دانند و برخي از آن ها را مي هاي ارزشمندي وجود دارد که برخي آن حکمت

لمان حقيقي واجب است که بي درن  از ماند؛ به همين سبب بر هر فرد مس گردد و براي برخي ديگر پنهان مي مي

خداوند متعال اطاعت کند و براي روشن شدن حکمت آن صبر نکند، چون اين با ايماني که بايد تسليم مطلق شارع 

بَيْنَهُمْ  فَال وَ رَبِّکَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَکِّمُوكَ فيما شَجَرَ»فرمايد:  حکيم باشيم، منافات دارد. خداوند متعال در اين باره مي

ها مؤمن نخواهند بود  د که آنبه پروردگارت سوگن)اما نه، «: ضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليمابثُمَّ ال يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاب مِمَّا قَ

و  اشتهدخود از داورى تو احساس ناراحتى ن، و سپس در دل قرار دهند که تو را در اختالفات خود داورزماني مگر 

 «65نساء/(. »مال تسليم باشندکا

شان فتح کرد. در  ها را براي سلف صالح ما به همين روش زندگي کردند لذا خداوند به آنان عزت داد و شهرها و دل

ي  اند. ابوبکر صديق اولين برنده حقيقت آخر اين امت اصالح نخواهد شد مگر با همان روشي که در اول اصالح شده

است لذا الگويي صالح براي همه است. و در اين باره داستان جالبي در صلح حديبيه اتفاق  گوي سبقت اين ميدان بوده

وَسَلظمَ يَوْمَ  اللظهُ عَلَيْهِ أَيُّهَا النظاُِ اتظهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنظا مَعَ رَسُولِ اللظهِ صَلظى» گويد: ميسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ  افتاده است.

فَجَاءَ  -عَلَيْهِ وَسَلظمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ اللظهُ وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الظذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللظهِ صَلظى-ةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا الْحُدَيْبِيَ

يَا رَسُولَ اللظهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطظابِ فَأَتَى رَسُولَ اللظهِ صَلظى اللظهُ عَلَيْهِ وَسَلظمَ فَقَالَ 

                                                 
)هر كس از امير خود چيزي  ...«:مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنظهُ مَنْ فَارَ َ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا» عباِ با لفظ:ن . اين حديث قسمتي از حديثي است كه اب1

ام. روشن  تخريج كرده 2453..(. متفق عليه و اين حديث را در االرواء شچرا كه هر كس يك وجب از جماعت جدا شود.دانست بايد صبر كند،  سند ميديد كه ناپ

(. ضعيف است. نگا: ندارد. و اما حديث: )بر شما الزم است كه از سواد اعَم]اكثريت افراد جامعه[ پيروي كنيد يمناسبتچندان است كه ذكر اين حديث در اين جا 

   80ظالل الجنة ش

 ( همين كتابش بطور خالصه نقل كرده است.32و31اش را از )ص چاپ شده است. و ابن جوزي اين نَريه «الرد علي من يحب السماع» گويد: در كتاب لف مي. مؤ2
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نَهُمْ فَقَالَ رْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللظهُ بَيْنَنَا وَبَيْأَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنظةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النظارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَ

غَيًَُا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا ابْنَ الْخَطظابِ إِنِّي رَسُولُ اللظهِ وَلَنْ يُضَيُعَنِي اللظهُ أَبَدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَ

أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنظةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النظارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي  أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى قَالَ

اللظهُ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى  لَنْ يُضَيُعَهُدِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللظهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطظابِ إِنظهُ رَسُولُ اللظهِ وَ

لَ اللظهِ أَوْ فَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ رَسُولِ اللظهِ صَلظى اللظهُ عَلَيْهِ وَسَلظمَ بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُو

ديديم قطعا  خوتان را متهم و قاصر بدانيد! در روز حديبيه ما با رسول خدا بوديم، اگر جنگي مياي مردم )«: 1وَرَجَعَ

آيا ما  عمر آمد و )از رسول خدا صلى اهلل عليه وسلم( پرسيد:جنگيديم و آن در صلحي بين پيامبر و مشرکين بود که  مي

 ها در آت  نيستند؟ تگان ما در بهشت و کُشتگان آنکُش فرمود: چرا. گفت: مگر بر حق نيستيم و آنان بر باطل نيستند؟

که هنوز  پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم و )به مدينه( بازگرديم با اين عمر گفت: : چرا.دپيامبر پاسخ دا

من فرستادة خدا هستم و خدا هرگز مرا ضاير  ،پيامبر پاسخ داد: اي پسر خطآاب ميان ما حکم نکرده است؟ وندخدا

ما بر حق مگر اي ابوبکر آيا  :و گفت، رفت ابوبکر و نزد عمر خشمگين بازگشت و شکيبايي نورزيد خواهد کرد.ن

: گفت ها در آت  نيستند؟ کُشتگان ما در بهشت و کُشتگان آن گفت: مگر  : چرا.گفت نيستيم و آنان بر باطل نيستند؟

ميان ما  وندکه هنوز خدا و )به مدينه( بازگرديم با اين پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم عمر گفت: چرا.

 گاه او را ضاير نخواهد کرد. وبکر پاسخ داد: اي پسر خطآاب! او فرستادة خدا است و خدا هيچبا ؟!حکم نکرده است

ت را بر گويد: آيات قرآن بر رسول خدا نازل شد و خبر از فتح و پيروزي داد. پيامبر کسي را نزد عمر فرستاد که آيا مي

وي بخواند. عمر گفت: اي رسول خدا اين پيروزي است؟ فرمود: آري. آن وقت بود که دل عمر آرام گرفت و 

 بازگشت(.   

در روايتي در بخاري و مسلم   (، و486 /3 ، وأحمد )اين متن مسلم است(  176-175 /5 فتح(  و مسلم )-3182 البخاري )

 و ابن أبي شيبه( 374 /2 /3 )اي مردم، نظر خوتان را متهم بدانيد...( سعيد بن منصور«: )أيها الناس اتهموا رأيکم..» آمده:

( 15/ 299.)  

گويد: اي مردم هرگاه نظرتان با سنت و حديث مخالف بود، نظريه  گويا مي :گويد مي (288 /13 )ابن حجر درحافظ 

. که رسول اهلل به ما دستور داد از احرام بيرون آييم، خوتان را متهم به نادرستي بدانيد همان طور که براي ما اتفاق افتاد

خواستيم بجنگيم تا مناسک عمره را کامال انجام  اما ما دوست داشتيم )و نظر ما اين بود( که هنوز در احرام بمانيم و مي

 ر بود. نستيم که پس از آن چه خواهد شد در حالي که براي پيامبر آشکا دا دهيم ليکن بر ما پوشيده بود و نمي

هاي جالبي که در زندگي اصحاب اتفاق افتاده و بيانگر اين است که اطاعت پيامبر را از تمام  يکي ديگر از مثال

گويد:  دانستند، سخن ظهير بن رافر است که مي شان برتر مي هاي شخصي چيزهايي که دوست داشتند و تمام مصلحت

ضِ فَنُكْرِيَهَا وَسَلظمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللظهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْ هِعَلَيْ اللظهُ اللظهِ صَلظى نَهَانَا رَسُولُ»

                                                 
 (259 ص 9ج 3338شصحيح مسلم ) . 1
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طاعت از اهلل و پيامبر اما ا –)رسول خدا ما را از کاري که به نفر ما بود منر کرد 1«:عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطظعَامِ الْمُسَمَّى

پيامبر ما را از اين که زمين را در برابر يک سوم يا يک چهارم يا محصول مشخصي به اجاره بدهيم  -نفر بيشتري دارد

 ( تخريج شده است.299 /5 در اإلرواء ) ، و...مسلم و منر کرد(.

شده بودند. آنان وقتي آمدند و شنيدند ها از آن شگفت زده  اندازد که جن اين طاعت مرا بياد اطاعت مطلق ديگري مي

قُلْ »فرمايد:  که خداوند متعال مي -ي جن اشاره شده است در اول سوره -خواند.  که پيامبر در نماز صبح دارد قرآن مي

)بگو: به  «:لَى الرُّشْدِ فَنمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدابيَهْدِي إِ ،أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَرَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناب عَجَباب

گفتند: ما قرآن زيبا و  [به قوم خود]اند و  گوش داده [به تالوت قرآن منها ] جنمن وحي شده است که گروهي از 

پروردگارمان  شريککسي را  ويم ا ن ايمان آوردهه آ، و ما ببرد ميهمگان را به راه راست  .ايم را شنيده انگيزي شگفت

 لَمَّا رَأَوْهُ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ»: گويد ابن عباس مي .دهيم( قرار نمي

اصحاب پشت سر ايشان نماز  ديدند)وقتي او را 2:«تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ [عنهما اهلل رضي قال ابن عباِ]

کنند(. ]ابن  کند آنان هم سجده مي کنند و سجده که مي رود آنان هم رکوع مي خواندند، چون به رکوع که مي مي

  گويد:[ )از اين اطاعت ]بي چون و چراي[ اصحاب  شگفت زده شدند(. عباس مي

 ند.ا غيره با سند صحيح روايت کرده و (1/270أحمد)

ي مسلمانان به همين صورت بدون چون و چرا در ظاهر و باطن از پيامبر اطاعت کنند، برابر  هدف اين است که بايد همه

هاي اين اطاعت است که براي دستورات   شان سازگار يا مخالف باشد و از الزمه هاي است که فرمان ايشان با خواسته

شنود به هر صدايي قياس نکنند و  ديگر پرندگان را که انسان به طور طبيعي مي مثال نزنند. به اين ترتيب نبايد آواز بلبل و

طور که شعر خواندن بدون آلت موسيقي جايز است با آالت موسيقي هم جايز است. و نگويند  نبايد بگويند همان

 –غزالي طوسي  طور که چند چيز بصورت جدا گانه جايز است اگر با هم باشند باز هم جايز است. آن طور که همان

کند! اين در حالي  ها را به آواز پرندگان قياس مي برخي از آن 3هاي موسيقي يا حداقل آهن  -خدا از او در گذرد!

که در اصول فقه کتاب نوشته است و در آن آمده با وجود نص قياس جايز نيست. به همين سبب است که پياپي است 

 .اند نوشته و ديگر صوفيان کتاب و... بر نقد او جوزيهقيم  و ابن لمايي مانند: ابن جوزي، ابن تيميهع

ي آن نبيذ )شراب( نشئه آور بودن را مباح  اندازد که برخي بوسيله تر از آن مي قياس مذکور مرا به ياد قياس احمقانه

دانند، ذکر کرده  دانند. ابن قيم اين مسئله را در بحث نقد صوفياني که موسيقي با آهن  را با چنين قياسي مباح مي مي

گويد: صورت دوم: اگر هر يک از شعر و آهن  جدا گانه مباح باشد  مي (271-270مسألة السماع صاست و در )

اش اين نيست که با هم که باشند باز هم مباح باشند، چون ترکيب شدن خاصيتي دارد که با آن حکم تغيير  الزمه

                                                 
 (155/  8) 2885ش صحيح مسلم . 1

 3246و ترمذي ش (337/  5)2305 . مسند احمد ش2

  ( 237/2.إحياء علوم الدين )3
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گويد: وقتي خبر واحد به تنهايي يقيني نيست زماني هم که  ست که ميي استدالل کسي ا کند. استدالل فوق به منزله مي

    1با اخبار ديگران همراه باشد باز هم يقيني نيست.

گويي؟ گفت: حالل  ي آب چه مي اين، ماجرايي به اين شرح است که مردي از اياس بن معاويه پرسيد: دربارهشبيه 

گويي حرام  شود، چرا مي بي که( از آب و خرما درست مياست. گفت: خرما؟ گفت: حالل است. گفت: نبيذ)شرا

ميري؟ گفت: خير. گفت: اگر با مشتي کاه بزنم  است؟! إياس گفت: به من بگو: اگر با مشتي خاك تو را بزنم مي

ميري؟ گفت: خير. گفت: اگر با آب، کاه و خاك گِلي درست  ميري؟ گفت: خير. گفت: اگر با مشتي آب بزنم مي مي

يعني:  2ذارم خشک شود و با آن تو را بزنم امکان دارد بميري؟ گفت: آري! گفت: نبيذ هم اين گونه است.کنم و بگ

شود. در واقر بحثي هم که اکنون ما داريم به همين صورت است که آنچه  ترکيب آب و خرما درست مي نشئه آوري از

هاي آالت  ند، نيرويي است که از ترکيب صداها با آهن گردا کند و مانر ياد اهلل و نماز مي ها را از خود بيخود مي روان

دهند  شوند و روان انسان را تکان مي آيد. و صداهاي مختلفي است که هماهن  و باهم يک صدا مي موسيقي، پديد مي

بويژه آن آوازهايي که به شکلي خاص با آالت موسيقي همراه است. آيا اين آهن  و آوازها با تنها خواندن شعر يکي 

ي اندکي دارد يا محروم است، ترويج  اي را جز فردي که از علم دين و شناختي اسالم بهره است؟! آيا چنين شبهه

 دهد؟! مي

ها را بدانيم يا ندانيم، آري!  گويي بايد تسيلم احکام و دستورات شرعي باشيم چه حکمت آن اگر بگويند: اين که مي

کنند.  برخي در عمل مخالفت مي -متأسفانه-کي نداشته باشد. هر چند اين بر هر فرد مسلمان واجب است که در اين ش

دانند! بويژه در اين  طور که در تحريم ربا و اموري مانند اين، هيچ کس شک ندارد اما در عمل آن را حالل مي همان

نيم. اما سوالي ي روشن تحريم موسيقي واجب است که عمال از آن متنفر باشتم و گوش نک زمان، حال با توجه به ادله

 شود اين است که آيا در شريعت چيزي که بيانگر حکمت تحريم موسيقي باشد وجود دارد؟  که طبعا مطرح مي

هاي بسياري از صحابه و سلف و... ثابت است که بيانگر حکمت  گوييم: آري، آثار و روايات به توفيق خداوند مي 

 تحريم موسيقي است.

ها( غافل  انسان را از ياد و اطاعت خداوند و عمل به وظايف شرعي)عبادتحکت تحريم موسيقي اين است که 

اند که خداوند متعال بر اين عمل گذاشته است آن جا که  گرفته« لهو الحديث »ي:  گرداند. اين حکمت را از جمله مي

«: هِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواب أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌوَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّ»فرمايد:  مي

و آيات الهى را به  گمراه سازند ،کنند تا مردم را بى هيچ دانشى بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى)

 «6/لقمان» (.ها عذاب خوار کننده است استهزا و سخريه گيرند، براى آن

 کنيم: فوق در مورد موسيقي و مانند آن نازل شده لذا در اين جا رواياتي که با سند از صحابه ثابت است ذکر ميي  آيه

                                                 
رسد و معتبر نيست، با مجموع طر  هم كه تقويت گردد  ي ثبوت نمي گويد: وقتي حديثي با إسناد ضعيف به تنهايي به درجه گويد: سخن آن فردي كه مي . آلباني مي1

 ندگان و جاهالن ]عالم نما[ است.رسد. اين سخن برخي تخريب كن ي ثبوت و اعتبار نمي باز هم به درجه

  ( از طريق ابن ابي الدنيا330/1-331. ابن عساكر)2
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 1گويد: اين آيه در مورد موسيقي و مانند آن نازل شده است. اول: مفسر قرآن، عبداهلل بن عباس مي

ذم المالهي    درابن أبي الدنيا  (  و40 /21 )درتفسير ابن جرير (، و310 /6 ) أبي شيبه ابن (،1265 )در  أدب المفرد  بخاري

 اند. مختلف از ابن عباس روايت کرده طرق از(  223و  221 /10 )در  السنن البيهقي  و

سوگند به معبودي که معبود بر حقي »ي اين آيه سوال کردند گفت:  دوم: عبد اهلل بن مسعود است که وقتي از او درباره

 «.موسيقي است. و اين را سه بار تکرار کردجز او نيست! منظور 

جوزي ابن  ( و5096 /278 /4 )و در شعب اإليمانبيهقي، از او  ( و411 /2 حاکم )و  ابن أبي الدنياابن جرير،  ،ابن أبي شيبه

 اند صحيح طور که گفته و همان، تأييد کرده است ذهبيو صحيح اإلسناد گويد: مي حاکم (، و246ص  )در تلبيس إبليس

  .اند نيز اين روايت را صحيح دانسته قيماست و ابن 

  «.موسيقي»چيست؟ گفت: « لهو الحديث»گويد: از عکرمه پرسيدم  سوم: عکرمه است که شعيب بن يسار مي
 آن و از طريق او بيهقي و رجال-و متن از اوست-(، ابن جرير، ابن أبي شيبه و ابن أبي الدنيا217 /2 /2 بخاري در تاريخ )

( او را ثقه دانسته است، به اين 355 /4 اند، و ابن حبان ) همين شعيب ثقه هستند که از او دو نفر ثقه روايت کرده بجز

او  (.4140 /21 (  و ابن جرير )1175 ترتيب إن شاء اهلل إسناد آن حسن است، بويژه که أسام  بن زيد در ابن أبي شيبه ش )

زيد در اين جا همان ليثي و حسن الحديث است لذا با اين متابعت قوي اين أثر  بن همنظور از أسام را متابعت کرده است.

 گردد. هلل صحيح ميابحمد

 گويد: منظور موسيقي است. چهارم: مجاهد است که همين طور مي
 هستند ها صحيح يبعض از او کهق يطر از چند(  2 /5و  1 /4 ابن أبي الدنيا ) ابن جرير و، (1179و  1167 ش) ابن أبي شيبه

منظور  گويد: شنيدم که مي مجاهد آمده که ازطريق ابن جريج  ازابن جرير  وايترو در   (.286 /3 )در  الحليهأبو نعيم  و

ابن جريج است اگر صحيح  لذا روايت مانند، تمام رجال اين روايت ثقه هستند  .است طبلدر اين جا « اللهو»ي:  از کلمه

ي موسيقي و ساز  در بارهومن الناس..(   آي  )روايت است که گفت: بصري حسن اره از در اين ب  .شنيده باشد مجاهداز 

                                                 
اي  شده كه كنيز خواننده كند كه اين آيه در مورد نضربن حارث نازل گويد: فقط اين روايت از ابن عباِ صحيح است. ولي آنچه جويبر از او روايت مي . آلباني مي1

به اين فرد آب و غذا بده و برايش آواز بخوان سپس »گفت:  برد و مي د كسي به اسالم گرايش پيدا كرده است او را به نزد آن ميشني و هر گاه مي را خريد و آورد

 «. خواند تا در دفاع از او بجنگي بهتر است گفت: اين از آنچه محمد تو را به آن مي مي

 259شبيه اين را واحدي دراسباب نزول ص گويند: متروك است. قطني و... ميرااين روايت دگويد: اين روايت ضعيف جدا است. در مورد جويبر راوي  آلباني مي

هاى ايرانيان را براى  در ضمن، داستان به ايران سفر مى كرد، كهاو مرد تاجرى بود اند: اين آيه در مورد نضربن حارث نازل شده است،  نويسد: كلبي و مقاتل گفته مي

را  (سالطين عجم)هاى رستم و اسفنديار، و اخبار كسرى  گفت: اگر محمد براى شما سرگذشت عاد و ثمود را نقل مى كند، من داستان نمود، و مى قريش بازگو مى

  گفتند. قرآن را ترك مى كردند و گوش دادن به آيات هايش را گوش مي حرفگويم! آنها  مى

شان با روايت جويبر متفاوت و مخالف است.  اند. عالوه بر اين روايت و متروك و متهم به دروغ گوييگويد: كلبي و مقاتل كه راويان اين ماجرا هستند هر د آلباني مي

از ابن عباِ روايتي به همين معنا در شعب االيمان نقل كرده است اما بنده نتواستم آن را پيدا كنم  البتهسيوطي اين روايت را به بيهقي از ابن عباِ نسبت داده است. 

اند. و  رود كه ابن جريري، ابن كثير و ديگر حافَان حديث و محققان به همين علت آن را ذكر نكرده كنم صحيح باشد. احتمال مي بررسي نمايم، فكر نمي تا سند آن را

  همين را گفته 210/3ي نضربن حارث نازل شده است. و پيش از او زمخشري  شده: درباره  گفته« قيل»گويد:  ( با اشاره به ضعيف دانستن آن مي52/14قرطبي)

 اي به آن نكرده است و پيش از او زيلعي نيز در تخريج كشاف همين كار را كرده است.  و اشارهآورده است. حافظ ابن حجر 
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دهد و مانند طبق عادت  نسبت مي ] ابن أبي حاتم [، اين روايت را به ( 159 /5 درالمنثور) درسيوطي  .نازل شده است

در تفسير وسيط احدي لوبنده هم اسنادي براي آن پيدا نکردم تا بررسي کنم. لذا  ،کند معمول سکوت مي

 :گويد مي(441 /3 )

 موسيقي است.لهو الحديث(   ) بر اين باورند که منظور ازمفسرين اکثر 

گويند: تمام کساني که امور بيهوده، موسيقي، ساز و آالت موسيقي را بر قرآن ترجيح دهند، را  علماي علم معاني مي

 زياد عوض و اختيار کردن است. آمده و به معناي «االشتري»ي  گيرد. چون با کلمه لهو الحديث در بر مي

 و ديگر از آثار سلف که بيانگر حکمت تحريم موسيقي است عبارتند از:

 «.گردد موسيقي موجب روي  نفاق در قلب مي»گويد:  اول: ابن مسعود مي

(  5099و  5098 /278 /4 اإليمان )شعب در  ( و223 /10 )سنن دربيهقي  او طريقو از ( 2 /4ق  ) در ذم المالهيابن أبي الدنيا 

  .کند و روايت فوق را ذکر مي :گفت اهللگويد: عبد ميإبراهيم  ازطريق حماد  از

عبداهلل بن  نخعياست، چون إبراهيم  رمنقط ظاهر و رجال آن ثقه هستند اما به صحيحاين روايت إسناد  گويد: آلباني مي

اند با همين علت روايت فوق را  را تخرج کرده «أحاديث ذم الغناء» که 1اصررا درنيافته است لذا برخي از افراد مع مسعود

ابن  برايم از که به وي گفت:أعم  ثابت است که در پاسخ إبراهيم اما بي خبر از آن که به صحت از  اند. ضعيف دانسته

که از يک فرد خاص  روايت نقل کردم «رجل عن عبد اهلل عن»با سند روايت بياور گفت: هرگاه براي شما  مسعود

  .)عبداهلل گفت(. بدانيد که از افراد متعددي از عبداهلل به من رسيده است«: قال عبداهلل» ام اما هرگاه گفتم:  شنيده

لذا وقتي از اساتيد متعددي حداقل مانند  بزرگوار است. ي ، ثقهتابعي ،نخعياست که إبراهيم معلوم  گويد: آلباني مي

ها در دل اعتماد و اطمينان  تر نباشند، لذا روايت  از آن است اگر از خودش از نظر سني بزرگ شنيده تابعينخودش از 

رسد که در روايت از ابن مسعود دچار توهم شده  آورد، چرا که آنان گروهي هستند که بسيار بعيد به نظر مي پديد مي

ي تابعين خود و به طور خاص آنان بر دورغي باشند چه رسد به اين که بر دروغ توافق کرده باشند و به طور عام برا

اند وي در  نامه ابراهيم از قول اعم  نوشته اند که از اساتيد ابراهيم نخعي هستند. بويژه که در زندگي توافق نکرده

شان اطمينان داشته  کرده لذا به طور قطر معقول نيست که بدون آن که از صداقت و حفظ پذيرش حديث بسيار دقت مي

ديگر را جبران  ز آنان روايت کند و جمعي که از آنان روايت کرده است براي ما گروهي هستند که جهالت يکباشد ا

ي تقويت حديث ضعيف و مرسل بوسيله يکديگر را نقل  کنند. در صفحات گذشته سخن ابن تيميه را در باره مي

 کرديم.

مراسيل » دانند وآن طور که در حيح ميبه همين علت است که گروهي از اممه روايات مرسل ابراهيم را ص 

او را « التهذيب»حافظ در داند.  بيهقي به طور خاص مرسل ابراهيم نخعي از ابن مسعود را صحيح مي  آمده« 168 عالئي

هم شامل  را« عن عب اهلل»گفت:  تر استد چون اگر ا: عام« قال عب اهلل» گفت: تاييد کرده است و از آن که اگر مي

                                                 
  است.تعليق نوشته است، از او تقليد كرده 351/1كاري جديد خود كه بر إغاثة اللهفان  ي احاديث صحيح در خراب گويد: تضعيف كننده . آلباني مي1
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کند، چرا که در هيچ يک از دو  اوت آشکاري بين اين دو عبارت وجود ندارد همين واقعيت را تاييد ميشد. و تف مي

 تا از خودش رفر مسؤليت کند. پس هر دو عبارت يک حکم دارند.« عن رجل»عبارت نگفته است از 

شان را ذکر کنند روايت  البته مرفوع است که از  گروهي از تابعين بدون آن که اسم ،و حديث ديگر نيز وجود دارد

ها به خاطر آن که  اند، چرا که جهالت آن اند با اين حال بازهم برخي حافظان حديث از متأخرين آن را قوي دانسته کرده

  خواهد بايد به آن جا مراجعه کند. ام هر کس مي تخريج کرده  «471 غاية المرام» گردد. در جمعي هستند، بر طرف مي

ثق  إمام مجتهد، »گويد:  مي الکاشف درذهبي طور که  است، او همان کوفيو سليمان ماد( ابن أبح إبراهيم ) ازراوي 

تُکلمَ فيه »گويد:  : ميالميزان)ثقه، امام، مجتهد و مهربان و سخاوتمند بوده است(. به همين خاطر در «: کريم جواد

از او در ابن عدي اگر  اند مرجئه است. او گفتهي  )درباره«: ولوال ذكر ابن عدي له في  كامله  لما أوردته لإلرجاء

  .آوردم( آورد من هم او در ميان راويان ضعيف نمي حديث نميکامل  ال

اش مورد تاييد است و مبتال به توهماتي در نقل روايت  )راستگويي«: صدوق له أوهام» نويسد: مي« التقريب» حافظ در

 بوده است(.

اش با مخالفت با راوياني که از او ميزان  معتبر و حجت هستند، مگر زماني که توهماين  مثلگويد: راوياني  آلباني مي

و برخي از ، وثوق بيشتر دارند يا مسايلي مانند اين، مشخص گردد. که چنين چيزي در اين روايت وجود ندارد

 هاي معاصر بدون رعيت جانب انصاف او را مطلقا ضعيف دانسته است. شخصيت

تري  ا متن کاملابن مسعود ب ازمحمد بن عبدالرحمن بن يزيد  ازمرادي ري دارد که سعيد بن کعب اين روايت سند ديگ

الغناء ينبت النفاق في القلب، کما ينبت الماء الزرع، والذکر ينبت اإليمان کما ينبت »با اين الفاط روايت کرده است: 

گردد و ذکر ]اهلل[  ر که آب موجب روي  گياه ميطو گردد همان )موسيقي موجب روي  نفاق در قلب مي«: الماء البقل

 گردد(. گردد همان طور که آب موجب روي  سبزه مي موجب روي  ايمان مي

نخعي و کوفي  -( و منقطر است؛ محمد بن عبدالرحمن بن يزيد223 /10 (، و از طريق او بيهقي)2 /4ق  الدنيا ) ابن أبي

دانم که از إبراهيم نخعي اين روايت را شنيده باشد، چون از  است، بعيد نميکه ابن مسعود را دريافته است، اما ثق  -است

و قسمت اول اين  ( کسي توثيق نکرده است.262 /8 ابن حبان ) از و سعيد بن کعب مرادي را غير همين طبقه است

است و يخ مجهول شيکن اين ل .اند کردهاز أبو وامل از ابن مسعود به صورت مرفوع روايت  خييشروايت را از طريق 

 در  إغاث  اللهفانابن القيم  و، ام آورده (2430 لضعيفه )شا نام  مشخص نيست. به همين دليل اين روايت را در

را دارد، چون  مرفوعاست اما  حکم روايت صحيح اين روايت از ابن مسعود  گويد: با اشاره به همين مي(  248 /1 )

  .تواند نظر شخصي باشد اي نمي نويسد: چنين مسئله مي (68 /11 )در  روح المعاني آلوسيطور که  همان

إن الغناء ينبت النفاق في القلب، کما ينبت الماء الزرع، وإن الذکر ينبت اإليمان في القلب کما » گويد: ميشعبي دوم: 

گردد و  يطور که آب موجب روي  گياه م گردد. همان )موسيقي موجب روي  نفاق در قلب مي«: ينبت الماء الزرع

 گردد(. گردد همان طور که آب موجب روي  زراعت مي ذکر ]اهلل[ موجب روي  ايمان مي
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است أصل: ابن عبد اهلل، )در فراس بن يحيى  ازطريق عبداهلل بن دُکين  از(  1 /152-2 /151ص )در  قدر الصالهابن نصر 

 از شعبي ...(  پس اين اشتباه است

 کوفيِکه أبوعمر اهلل بن دُکين، به جز عبد، است شيخينآن ثقه و رجال  و رجال إسناده حسناين : گويد آلباني مي

 ه است که گروهي او راشعبمعاصر  گويد: مي المغنيدر ذهبي  ،در جرح و تعديل آن اختالف است است. بغدادي

مورد تأييد  اش )راست گويي«: صدوق يخطئ» :گويد مي التقريب درحافظ  اند. توثيق و گروهي او را تضعيف کرده

 شده است(. است اما در نقل روايت دوچار اشتباه مي

 کذاب کند در حالي که در سند آن راوي نقل مي وسلم عليه اهلل صلىاين راوي گاهي روايتي به صورت مرفوع از پيامبر  

 ام  ( آورده6515 )ش بنده اين روايت را در  الضعيفه الذ ،وجود دارد

نويسد: اگر به پرسند اين چه توجيهي دارد که از بين  مي (248 /1 ) پس از اين اثر ابن مسعود قيم رحمه اهللابن  :يده(فا )

هاي شناخت صحابه از  ترين نشانه گوييم: اين از روشن شود؟ در پاسخ مي گناهان موسيقي موجب روي  گناه مي

ها بودند، بدون آن که از مسيرشان  لها و بيانگر اين است که آنان طبيب د کرد، دارو و درمان قلب وضعيت قلب، عمل

بخشيدند و همانند  ها بهبود مي ترين )و مؤثرترين( درمان هاي دل را با بزرگ منحرف شوند، و کساني بودند که بيماري

مداواگر بيماري با زهر کشنده نبودند. سوگند به خدا! )پزشک نماهاي زمان ما( با بسياري يا بيشتر داروهايي که ترکيب 

اين گونه هستند. در نتيجه علي رغم طبيبان کم و بيماران زيادي که بيماري مزمن و طوالني داشته باشند بين  ،ندا کرده

کردند و بيمار به  سلف وجود نداشته است، چرا که آنان از داورهاي سودمندي که شارع ترکيب کرده است، عدول نمي

تر گرديد، در نتيجه  ترتيب مصيبت بيمار بدتر و وضعيت سختدنبال چيزي نبود که اصل بيماري را تقويت کند. به اين 

 کنند. مي چون هر فرد جاهل اقدام به درمان بيماران  1ها پر از بيمار گرديده است، ها و خيابان ها، راه خانه

ي  بايد دانست، موسيقي خواصي دارد که براي در آوردن دل به رن  نفاق مؤثر است و روي  نفاق در دل بوسيله

گذارد قرآن را  ي آب است. از ديگر خواص موسيقي غافل کردن دل است که نمي سيقي شبيه روي  زراعت بوسيلهمو

شوند، چون اين دو با هم متضاد  به فهمد و در آن تدبر و به آن عمل کند؛ چرا که قرآن و موسيقي در يک دل جمر نمي

هاي نفساني  خواهد از شهوات دهد، از ما مخاطب  مي ميبه پاك دامني دستور  ،کند هستند، قرآن از هواپرستي منر مي

ها  دارد. اما موسيقي بر خالف قرآن به تمام اين و اسباب انحراف و طغيان دوري کند و از حرکت در پي شيطان باز مي

 کند و از اساس راني و انحراف تحريک مي دهد و دل را به شهوت ها را زيبا جلوه مي ي اين دهد و همه دستور مي

کند و به سوي هر چيزي که  کارد و فرد را به هر کار زشت تحريک مي انگيزد و آن را در دل مي راني را بر مي هوس

اند)هر دو در پديد آوردن فساد شبيه هم  راند. در واقر موسيقي و شراب هر دو از يک پستان تغذيه شده هوس کند مي

مانند؛ چرا که موسيقي همانند، هم شير، جانشين،  مسابقه مي ها همانند دو اسب هستند( و در تحريک به انجام زشتي

                                                 
هاي  شوند در هر شهر و هر منطقه بيمارستان هاي مختلف پزشكي فارغ التحصيل مي هاي مختلف در رشته . اما در اين زمان كه در هر سال هزاران دانشجو از دانشگاه1

برند و براي درمان از اين شهر به آن شهر و  مي باز هم مشكل بيماران حل نشده كه هيچ بلكه بيشتر از گذشته بيماران از دردها رنج ،شود مختلفي ساخته و فعال مي

  . مترجم تا در قيامت جواب بدهند رود ميو پارتي  هاي هنگفتي به جيب صاحبان مدرك از اين كشور به آن كشور سرگردان هستند و پول
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پيمان، دوست و رفيق شراب است، شيطان بين اين دو پيمان برادري ديرينه بسته که هرگز گسيخته نخواهد شد و  هم

 شان پيمان برادري ابدي مقرر کرده است. بين

جوشد و بر رازهاي  که در عمق دل مي ي عقل است آري، موسيقي جاسوس دل، دزد جوانمردي و منحرف کننده

پرستي، حماقت، بي حيايي،  يابد. هوسراني، شهوت گردد و به کانون خيال پردازي افراد راه مي ي آن مسلط مي پوشيده

هاي وقار، خردمندي، ايمان، شخصيت اسالمي،  دهد تا جايي که در فردي نشانه بي شرمي و کودني را در فرد رشد مي

آورد عقل  ناقص و حياي  کم  خورد اما پس از آن که به شنيدن موسيقي روي مي به چشم ميلذت تالوت قرآن 

گردد و  ماند، شيطان از کارهاي  خوشحال مي رود، هيبت و وقاري براي  نمي اش از بين مي شود و جوانمردي مي

وردگارا! مرا با آواز دشمنت گويد: پر شود و مي کند و ديگر قرآن براي  گران و سنگين مي ايمان  از او شکايت مي

کند و ديگر  کرد، پسنديده تصور مي در يک دل قرار مده لذا آنچه قبل از روي آوردن به موسيقي زشت تصور مي

خورد  آورد، تعادل  بهم مي نمايد و از وقار و آرام  به پر گويي روي مي کرد، آشکار مي رازهايي را که پنهان مي

زند و  کوبد و به سرش مي دهد و پاهاي  را به زمين مي هاي  را تکان مي ، سر و شانهبرد انگشتان  را درهم فرو مي

خرچد و همانند: زنان کف  چرخد، به دور خود مي طور که خر به دور دوالب مي پرد و همان چون حيوانات مي هم

ها سر و صدا  هي مثل ديوانهکند و گا زند! گاهي از اندوه گريه مي آيد و همچون گاو نر داد مي زند و به وجد مي مي

 گويد: چه راست مي -زبان شعر -کند! يکي از آگاهان به موسيقي مي

 ياد ته! آن شبي که جمر ما به دور                      موسيقي جمر بود و تا صبح بيدار بوديم؟

 ه و بي قرار بوديم!؟چرخيد                                  و همه نشئ و جام ]شراب و[ موسيقي بين ما مي

 شد                                    از شادماني، اما شادماني در آن جا مستي بود. آن جمر ديده نمي  جز مستي بين

 و آنگاه که شراب در آن جلسه فرياد بر آورد                        موسيقي پاسخ داد براي جوانمردي بيا!

 ي چيزي نداشتيم                      که براي بيدار نگه داشتن چشمان به کار گرفتيم!ما جز احساسات و هيجانات روح

اي دورغگويي، براي  اي عناد، براي عده براي عده ،اي نفاق گويد: گوش دادن به موسيقي براي عده يکي از عارفان مي

کند    ويد: موسيقي قلب را فاسد و خراب ميگ آورد. تا آن جا که مي اي حماقت  به بار مي اي فسق)گناه( و براي عده عده

 شود. در نفاق واقر مي ،و زماني که قلب خراب شود

کنند با کساني که مشغول ذکر و تالوت قرآن   ي سخن: وقتي فرد آگاه وضعيت کساني را که موسيقي گوش مي خالصه

هاي  ها و درمان در شناخت بيماري گردد که صحابه چقدر هستند، مورد بررسي قرار دهد، براي  اين حقيقت روشن مي

 اند. توفيق از جانب اهلل است! دل مهارت داشته

رسيم که موسيقي  گويد: پس از آن که حکمت تحريم موسيقي را در آثار فوق بيان کرديم به اين نتيجه مي آلباني مي

ا غافالني که سرگرم شنيدن . پخ  گرداند. اين واقعيت را همگان شاهد هستند. ام فرد را از عبادت و ذکر اهلل غافل مي

وَمِنَ النَّاسِ »: زير دارند ي ي خود را از آيه دهند بهره موسيقي هستند هر يک به ميزان توجه و اهميتي که به موسيقي مي
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ند تا مردم را از راه کن )بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى«: مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

 « 6لقمان/» اهلل، گمراه سازند(.

به معناي عوض کردن و انتخاب « اإلشتراء»تر فهميديم که  شان بستگي دارد. پي  در حقيقت اين به کم و زيادي غفلت

تا  براي عاقبت است« ليضل»الم در آيه  است.  گفته« تفسير الواحدي»چون آن طور که در به اهميت آن، است با توجه

گويد: اين الم براي بيان علت نيست آن طور که برخي  مي (317 /6 ابن جوزي در الزاد )آن به گمراهي بکشد. فرجام 

 گويند. مي

ابن قيم در گيرند به همين علت است که  روي سخن در اين آيه متوجه کفاري است که آيات الهي را به باد استهزاء مي

اي از اين  شان هر يک بهره داران ين واقعيت بديهي است که اهالي موسيقي و طرفبا روشن شدن ا گويد: مي  (240 /1 )

دهند، بستگي دارد. هر چند کامال  مذمت الهي را دارند. البته به ميزان توجه و اهميتي که به موسيقي، به جاي قرآن مي

«: لهو الحديث»ه جاي قرآن به شود که ب گيرد، چون پيام مذمت بار آيات الهي کسي را شامل مي فرد را در بر نمي

آورد تا از راه اهلل بدون هيچ دانشي منحرف گردد و آيات الهي را به باد استهزا  )چيزهاي بيهوده مثل موسيقي( روي مي

هاي  کر است و  گرداند که گويي نشنيده يا گوش گيرد و زماني که قرآن براي  خوانده شود با تکبر روي بر مي مي

گيرد! تمام موارد فوق از کسي سر  سنگين است و هر گاه چيزي از قرآن بشنود به باد استهزا ميقرآن براي  سخت و 

شان باشد براي هر  داران ها در اهالي موسيقي و طرف تر باشد. اگر برخي از اين ي مردم بزرگ زند که کفرش از همه مي

 کدام بهره و سهمي از مذمت است.

داند هر کس به موسيقي و آالت موسيقي عادت دارد، در باورها و  دد که همه ميگر اين واقعيت زماني بيشتر روشن مي

کند تا جايي که اگر شرايط گوش  عمل از مسير هدايت منحرف است و به جاي گوش دادن به قرآن موسيقي گوش مي

خت است تا دهد و گوش دادن به قرآن براي  س دادن به قرآن و موسيقي با هم فراهم گردد موسيقي را ترجيح مي

پندارد لذا هر چه به موسيقي گوش کند باز هم  شود و آن را طوالني مي جايي که بسي اوقات مانر تالوت قرآن مي

ي چنين فردي مي توانيم بگوييم اين است که بخشي از اين  ترين چيزي که درباره پندارد!؟ کم عالقه دارد  و کم مي

 فرا نگيرد. گيرد، اگر تمام  را مذمت الهي او را فرا مي

ي موسيقي در فردي تأثير دارد که اندك حياتي در دل  باشد تا درك کند، اما کسي که دل  مرده و  سخن درباره

وَ مَنْ »فرمايد:  مصيبت انحراف  بزرگ باشد، قطعا راه نصيحت و خير خواهي را بر خود بسته است. خداوند متعال مي

هُمْ فِي الْآخِرَةِ لَهُ مِنَ اللظهِ شَيْئاً أُولئِكَ الظذِينَ لَمْ يُرِدِ اللظهُ أَنْ يُطَهُرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَ يُرِدِ اللظهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ

اري براي او کتواني  بخواهد تو اصالب نمي و مصيبتي بال [بر اثر گناهان پى در پى]کس )و اهلل براي هر «: عَذابٌ عََِيمٌ

 عذابيا رسوايى و در آخرت در دنشان  برايهايشان را پاك کند،  نخواسته دل اهلل، آنها کسانى هستند که بکگگني

 «41مامده.»(ي استبزرگ



 84 

هاي علماي سلف نقد ابن قيم بر ابن حزم است که با نثري بسيار زيبا و مفيد آشکارا  گويد: يکي ديگر از بحث آلباني مي

گويد: در اين روايات  دهد ابن حزم مي شرح مي -پس از آن که اکثر سخن وي را نقل کرده است –اشتباه ابن حزم را 

 دليل قابل استنادي نيست، به چند دليل:

 اول: قول هيچ کس جز اهلل و پيامبر اعتبار ندارد.

 اند. ها مخالفت کرده دوم: کساني از صحابه و تابعين با اين

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ » گرداند، چرا که در آن  آمده: سوم: نص آيه استنادشان را باطل مي

کنند تا مردم  بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى«: )اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواب أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

 (.ها عذاب خوار کننده است و آيات الهى را به استهزا و سخريه گيرند، براى آن گمراه سازند ،را بى هيچ دانشى

اين صفتي است که هر کس داشته باشد به اتفاق  کافر است، چون در آن صورت دين خدا را به استهزاء « 6/لقمان»

 گيرند. مي

 در پاسخ بايد بگويم که:

است که در اين جا به هدف باطل گفته شده است، چون اين توهم را پديد  آنچه به عنوان )اول( گفته است، سخن حقي

ي فوق آمده مخالف پيامبر است. در  آورد که آثار و رواياتي که از صحابه و تابعين براي منر از موسيقي در نفسيرآيه مي

ي هر مخاطب هوشيار حالي که قطعا چنين نيست بلکه آن روايات با تفسير خشک خود ابن حزم مخالف است. لذا برا

بيند روايات از سلف بيانگر چيزي هستند و ابن حزم چيزي ديگر  همين دليل بس که اشتباه ابن حزم را بفهمد که مي

 گويد! مي

ي دوم ابن حزم بايد بگويم که سر و صداي بي فايده است، چون کسي از صحابه و تابعين با کساني که  در پاسخ مسئله

همان طور که عادت ابن حزم را آگاهان در روش نقد –بود  خالفت نکرده است اگر کسي مياز موسيقي منر کردند، م

 کرد. قطعا شتابزده ذکر مي -دانند مخالفان مي

ي سوم ابن حزم بايد بگويم که بحث ابن قيم را که اندکي پي  ذکر کرديم، گويي نقدي بسيار قوي  در پاسخ به مسئله

هاي دنيوي، کشيدن  زه برخي از مسلمانان در مجالس و محافل، خود را با حرفو واضح بر ابن حزم است. مگر امرو

يا أَيُّهَا »ي:  کنند و در همين حال آيه ها سرگرم نمي ها و کافي شاب سيگار، شطرنج بازي و حتي با قمار در قهوه خانه

اى کسانى که ) «:المُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَالَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْ

زالم )که يک نوع بخت آزمايى بوده( پليدند و از عمل شيطانند از آنها دورى أايد شراب و قمار و بتها و  ايمان آورده

 (.90مامده/) (.کنيد تا رستگار شويد

هاي  ها و سرگرمي شود اما آنان بدون توجه به اين آيه و ديگر آيات الهي به حرف اديو پخ  مياين آيه و امثال اين از ر

ها  دهند، چنان که گويي کر هستند! حال با اين وضعيت آقاي ابن حزم مگر کافرند؟! و حتي وضعيت اين خود ادامه مي

)چنين اعمالي کفر  1«:كفر دون كفر»يند: گو اندازد که مي و... مرا به ياد سخن ابن عباس و کسان ديگر از سلف مي

                                                 
  ام. تخريج كرده 2552ش6. در الصحيحة ج1
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گردد. به همين سبب است که بر اينان  چون هر کفري موجب خروج فرد از دين نميتر از کفر اکبر است(.  ]اصغر[ کم

عالم  مفسر ي آن هستند.  اي که شايسته اي از مذمت فوق در آيه است. هر يک به اندازه شان، هر کدام بهره و امثال

، با اشاره به اين واقعيت کند ( که گويي ابن حزم را نقد مي19 /13 عطي  أندلسي در تفسير المحرر الوجيز )مشهور، ابن 

گويد: در واقر معناي اين آيه در امت باقي است، البته با اين تفاوت که با اين کفر کال از راه خدا )دين خدا(  مي

شود، بلکه وعيد از آن  شان نمي رند لذا اين وعيد شامل حالگي شوند و آيات الهي را به باد استهزاء نمي منحرف نمي

کنند  کشند و بخشي از وقت و عمرشان را صرف امور ناپسند مي شود که دست از عبادت مي شان مي جهت شامل حال

 روند.  در نتيجه از گروه نافرمان و کساني که ضعف رواني دارند به شمار مي

گويد: قول هيچ کس جز رسول خدا  حزم را تذکر دهم چون در سخن  که مي خواهم تناقض گويي ابن در اين جا مي

ي ابن عباس و ابن مسعود،  ي فوق به آالت موسيقي بوسيله ي اين حرف اين است که تفسير آيه حجت نيست. الزمه

که در  ورزيد به همين دليل است مسلماب ثابت است، اگر چنين نبود ابن حزم براي تضعيف اين روايات مبادرت مي

شان را نياورد. و  اش که در مورد موسيقي نوشته کال با اين روايات از صحابه مخالفت کرده است. چون اوال اقوال رساله

اين تفسير از کسي از صحابه  گويد: مي (97ص  در)ثانيا: به صراحت قول تک تک آنها را تضعيف نکرده است بلکه 

اش با آن سخني  شان اعتبار ندارد. در واقر اين حرف ني است که نظريهثابت نشده است بلکه فقط قول برخي از مفسرا

گويد: فقط سخن رسول اهلل حجت است، تناقض دارد. اين حقيقتي است که هيچ ترديدي در آن نيست، چرا  که مي

در اين با اقوال خلف موافق هستند. بويژه که سخنان سلف  -که ذکر کرديم –چنين نباشد در حالي که اقوال سلف را 

طور که چند صفحه قبل از تفسير  باره زياد و سخنان خلف کم هستند و اکثر مفسران موافق ديدگاه سلف هستند. همان

 گويد. نيز همين را مي  (52 /14 )واحدي نقل کرديم و قرطبي

به خداوندي که معبود »خورد:  اند اين است که ابن مسعود تا سه بار سوگند مي گفته    بهترين چيزي که در تفسير اين آيه 

قبالب از آلوسي نقل کرديم که اين روايت حکم « برحقي جز او نيست، که منظور از لهوالحديث در آيه موسيقي است!

 حديث مرفوع را دارد.

 اين حقيقتي است که در آن هيچ گونه پوشيدگي نيست بگذار تا حقايق را آشکار را بگويم. 

ي سد ذرامر  هاي که حداقل بيانگر تحريم موسيقي است، قاعده ديگر از حکمت برادر مسلمان، بايد دانست که يکي 

لذا  .محمد أبوزهرة ودو شاگردش محمد غزالي ويوسف قرضاوي توضيح دادمنقد است که در مقدمه در بحث 

هايي در پي   کند تا بدانيم که معتاد شدن به موسيقي چه مفاسد و مخالفت ي اين بحث از مقدمه کتاب کفايت مي مطالعه

 له موسيقي دارد لذائجالب و متيني در تطبيق اين قاعده بر مس بحث« مساله سماع»پس ديدم ابن قيم در کتاب  سدارد. 

-167ص )مند شدم که مخاطب را با نقل آن نفر برسانم، چون در آن بيان، حجت و فايده است. ابن قيم در ناگريز عالقه

اهداف  چه ها را مورد بررسي قرار دهد و در آن اسباب، اهداف و پيامد  کهگويد: عارف و آگاه کسي است  مي (168

بررسي کند به   شود، يي که منجر به حرام مي شود تامل کند، لذا هرکس اهداف شريعت را در سد ذريعه منجر به آن مي
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گيري  از به خاطر پي ه به نامحرم و شنيدن صداي  بدون ني رسد که موسيقي قطعا حرام است، چون نگا اين نتيجه مي

 )سد ذريعه( از حرام است و نيز خلوت با نامحرم به همين خاطر حرام است.

 هاي شريعت بر دو قسم است:  حرام  

 به خاطر آن که در آن شئي فساد وجود دارد، حرام است. -1

 ي افتادن به دام مفسده و حرام است.  به خاطر آن که وسيله -2 

شود نگاه نکند، حرام بودن آن چيز  اي که منجر به آن مي ر يک حرام نگاه کند به وسيلهبه اين ترتيب هرکس به ظاه

و   ه هاي زيبايي که خداوند آفريد اي( در نگاه بصورت گويد: چه ايرادي )مفسده نمايد. در ادامه مي براي  مشکل مي

ايي وجود دارد که با آالت موسيقي اي در صداي زيب وجود دارد؟ و چه مفسده  ي شناخت خود قرار داده است، نشانه

شود و يا گوش دادن به شعرهاي زيبايي که با صداي زيبا خوانده مي شود؟ و آيا اين چيزي جز همانند: آواز  نواخته مي

 هاي زيبا و ساختمان  شگفت انگيز، درختان، نهرها و... است؟   ها و منظره پرندگان خوش صدا است و ديدن گل

هاي کامل بودن حکمت شارع،  گوييم: تحريم نگاه به نامحرم و تحريم آالت موسيقي از نشانه ميدر پاسخ چنين فردي 

اي  کمال شريعت و خير خواهي براي امت است؛ چون چيزي را حرام کرده است که يا خود آن فاسد است يا وسيله

آيد که خداوند  رام، تناقضي پديد ميمباح باشد اما خود آن چيز فاسد و ح  گردد. اگر وسيله  است که منجر به فساد مي

گردد مباح  اي را که منجر به آن مفسده مي اي را حرام بداند اما وسيله از آن پاك و منزه است و اگر فرد عاقلي مفسده

هاي  ضد و نقيض است! آيا براي کسي که بويي از  گويند: حرف دانند و مي بداند، قطعاب مردم او را احمق و نا فهم مي

ي آن فردي است که بگويد: مگر  و فقه اسالمي برده باشد، امکان دارد اين سخن را رد کند؟ آيا اين جز بمنزلهشريعت 

اي در نماز  اي دارد که از آن منر کند؟ و چه مفسده نماز مستحبي خواندن پس از نماز فرض صبح و عصر چه مفسده

اي در اين وجود دارد که يک يا دو روز قبل از  مفسده خواندن به سوي قبر وجود دارد، که از آن منر کرده است و چه

اي وجود دارد که معبودان مشرکان را در حضورشان دشنام  روزه بگيريم؟ و چه مفسده ،شروع ماه مبارك رمضان

ها به هدف پيشگيري از فساد)سد ذريعه( منر کرده است تا در  ي ديگري که خداوند از آن ها و صدها مسئله دهيم؟ تا ده

ها چيزي جز حکمت و رحمت ناب الهي   داند و از آن متنفر است، گرفتار نشود. آيا مگر اين م فسادي ناپسند ميدا

 هاست؟ حفاظت و صيانت بندگان  از مفاسد، اسباب و وسايل آن

اند،  ردهگردد که خدا و پيامبر حرام ک داند که موسيقي منجر به آن چيزي مي ها به خوبي مي فرد عاقل و آگاه از واقعيت

تر از آن هم نيست و حتي بسياري اوقات موسيقي از شراب تاثير  اي مؤثرتر نباشد کم حتي اگر از نگاه به نامحرم وسيله

آيد اما سر مست در موسيقي زماني به هوش  بيشتري در افتادن به دام حرام دارد، چون مست شراب زود به هوش مي

 يابد. آيد که خود را در ميان هالك شدگان مي مي

همان طوري که قبالب هم اشاره -گويد، چون تأثير موسيقي در افراد مبتال به آن گويد: ابن قيم راست مي آلباني مي

هدف اين است که –شود. لذا کافي است در اين جا مثالي ذکر کنم که خودم شاهد آن بودم  آشکارا ديده مي -کرديم

کردم که جواني تقريبا  معه در مسجد داشتم سخنراني گوش مييک بار روز ج -معناي لهو الحديث بهتر روشن گردد
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زد )و در عالم خودش بود( درست مثل وقتي که دارد  سي ساله کنارم چارزانو نشسته بود و با انگشتان  به زمين مي

را  دهد! با اشاره به او فهماندم که اين کار اش حرکات رقص را انجام مي کند که با انگشتان دست موسيقي گوش مي

نکند، به سخنراني گوش دهد. اين يکي از حوادث بي شماري است که قاطعانه بيانگر اين است که موسيقي مانر ذکر 

وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا »فرمايد:  گردد. خداوند متعال مي خداوند متعال و گوش دادن به کالم الهي مي

مشمول رحمت  تاشود، با توجه، به آن گوش دهيد و ساکت باشيد،  هنگامى که قرآن تالوت مى)«: نَلَعَلظكُمْ تُرْحَمُو

 .«204 اعراف» (.گرديد الهي

ي جمعه است(. اين نظريه را ابن کثير  بديهي است که منظور از اين آيه روز جمعه )و گوش دادن به کالم الهي در خطبه

ئله، ترجيح داده است. آري، لهو جلوي ذکر خدا و گوش دادن به آيات الهي را با توجه به برخي روايات بيانگر اين مس

 گيرد. واهلل المستعان! مي

 ها و سرودهاي اسالمي غزل خواني صوفي
ي قرآن، سنت و آثار و  پس از آن که هر دو نوع موسيقي حرام چه با آالت موسيقي يا بدون آالت موسيقي را با ادله

هاي صوفيان و ديگر آوازهايي که به نام سرودهاي  زمان آن رسيده که موسيقي و آواز خوانياقوال سلف توضيح داديم 

گويم: ترديدي نيست همان طور که عبادت   ديني و اسالمي معروف هستند، مورد بحث قرار دهيم. به ياري خداوند مي

همين صورت جايز نيست که بدون آنچه کسي جز اهلل جايز نيست تا معناي گواهي دادن به الاله االاهلل محقق گردد به 

پيامبر دستور داده و آورده است خداوند را عبادت کنيم و به او تعالي تقرب جوييم تا معناي گواهي دادن به محمد 

ي آن پيروي از پيامبر است( خداوند با اوست و او ياري  رسول اهلل محقق گردد. هر کس اهلل را دوست بدارد)که نشانه

پس از ذکر دو  «ب اية السول ف: تفضيل الرسول» السالم رحمه اهللبر رسال  عز بن عبد ام در مقدم  تعليق کند! قبالب مي

حديث معروف در فضيلت محبت اهلل و پيامبر ياد آور شدم که هر کس اهلل و پيامبر را دوست داشته باشد قطعا لذت 

 کند که متن آن به اين شرح است: ايمان را حس مي

از محبت نسبت به خدا و پيامبر إرتقي يابد مگر   ! بايد دانست که براي هيچ کس ممکن نيست به اين درجهبرادر مسلمان

مَنْ »فرمايد:  با توحيد عبادت براي اهلل نه کسي ديگر و با پيروي از پيامبر نه کسي ديگر از بندگان، خداوند متعال مي

 (.اطاعت کرده است اهلل، در حقيقت از دز پيغمبر اطاعت کنهر که ا)«: سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللظهَيُطِعِ الرظ

داريد، از من پيروي کنيد تا  را دوست  اهلل واقعاب بگو: اگر«: )قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللظهَ فَاتظبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللظهُ»فرمايد:  و مي

 (.شما را دوست بدارد اهلل

سوگند به آن ذاتي که جانم در )1:«إِلظا اتِّبَاعِينَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنظ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ  وَالظذِى»فرمايد:  و پيامبر مي

 .نداشت(جز پيروي از من راهي اگر موسي نيز زنده بود دست اوست! 
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ي جز پيروي از اين پيامبر وقتي پيامبري مانند موسي کليم اهلل عليه السالم در صورت زنده بودن در زمان رسول خدا راه

قاطر وجوب پيروي فقط از پيامبر است که از   را ندارد، آيا براي کسي ديگر چنين چيزي جايز است؟! اين از ادله

نه کسي  –ي فوق پيروي از پيامبر  ي گواهي دادن به محمد رسول اهلل است. به همين دليل خداوند متعال در آيه الزمه

ودش قرار داده است. ترديدي نيست که هر کس را اهلل دوست بدارد در همه چيز با اوست، ي محبت خ را نشانه -ديگر

وَمَا تَقَرظبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ »فرمايد:  طور که در حديث صحيح قدسي مي همان

لظتِي يَبْطِشُ بِهَا افِلِ حَتظى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الظذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الظذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ اعَبْدِي يَتَقَرظبُ إِلَيَّ بِالنظوَ

ي انجام  به اندازه برايمام با هيچ چيز محبوبي  بنده)...«: سْتَعَاذَنِي ذُعِيذَنظهُوَرِجْلَهُ الظتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي ذُعْطِيَنظهُ وَلَئِنْ ا

که دوست   تا اين شود نزديک ميچنان با انجام نوافل به من  شود. و هم ام، به من نزديک نمي بر او فرض قرار داده آنچه

بيند  شنود و مي ها مي ي آن که بوسيله گردم دارم؛ پس آنگاه که دوست  بدارم، من گوش، چشم، دست و پاي  مي مي

 بخاري ...(.دهم دهم و اگر از من پناه بجويد، او را پناه مي بخواهد، به او مي ]چيزي[ رود. اگر از من گيرد و راه مي و مي

 (.1640 )لصحيحهو ا 6502ش

اي  ي محبوب خود دارد، پس بر هر فرد مسلمان واجب است که با وسيله وقتي خداوند متعال چنين عنايتي نسبت به بنده

تواند خود را نزد اهلل محبوب گرداند، آن وسيله پيروي از پيامبر است نه کسي ديگر، چون تنها از اين راه است  که مي

ها از  اي از موالي  را بدست آورد. مگر نه اين است که راه شناخت فرايض و تشخيص آن تواند عنايت ويژه  که بنده مي

الدُينُ »دانم که به مصداق حديث  ن شدن اين واقعيت بر خود الزم مينوافل جز با پيروي از پيامبر امکان ندارد؟ با روش

که به شنيدن  -هر جا و هر کس که هستند–آن دسته از برادران مسلمان را  .(اش نصيحت است دين همه) 1:«النظصيحة

اند با  ننده يا شنوندهنامند، مبتال هستند، برابر است که خوا هاي صوفيان يا سرودهايي که ديني و اسالمي مي غزل خواني

 مطالب زير نصيحت کنم:

و به ما دستور -فهمند  اول: هيچ کس از علماي مسلمان که حقيقتا قرآن و سنت را مطابق روش و فهم سلف صالح مي

سُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرظ»فرمايد:  به عنوان مثال خداوند متعال مي  -داده شده از آنان پيروي کنيم و با آنان مخالفت نکنيم.

کسي که با پيغمبر «: )وَسَاءتْ مَصِيراًمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتظبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلظى وَنُصْلِهِ جَهَنظمَ 

او را به همان جهتي ، و جز راه مؤمنان در پي  گيرد، روشن شده است  هدايت براي [راه]آن که ، بعد از ني کنددشم

  «115نساء. »(گردانيم و دوز  چه بد جايگاهي است! رهنمود و به دوزخ  داخل مي ،داشته است که دوست

 شناختند. هاي)اول، دوم و سوم( ارزشمند و پر خير نمي بر کسي از اين علما پوشيده نيست که موسيقي مذکور را در قرن

جز به همان روشي که رسول اهلل )در  -تر توضيح داديم طور که پي  همان–دوم: بديهي است که عبادت خداوند متعال 

هايي زده که براي هر فرد عالم و منصفي يقيني بودن  قرآن و سنت( آورده است جايز نيست. شيخ االسالم ابن تيميه مثال

براين جز آنچه اهلل در گويد: بديهي است که دين دو اصل دارد؛ بنا کند. ابن تيميه مي آنچه ذکر کرديم را ثابت مي
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شريعت قرار داده ديني نيست و هيچ چيز جز آنچه خداوند حرام قرار داده، حرام نيست و خداوند متعال مشرکان را 

سازند که  کنند و امور شرعي و عبادي از خودشان مي دهد که آنچه خداوند حرام نکرده حرام مي مورد انتقاد قرار مي

گويد: آري.  سوال کنند که آيا دويدن بين دو کوه جايز است. طبعاب مي 1ت. اگر از عالميخداوند به آن دستور نداده اس

گويد: اگر به اين هدف  اما وقتي بگويند: اگر به قصد عبادت همانند: سعي بين صفا و مروه باشد، چه حکمي دارد؟ مي

به کند، اگر توبه کرد که خوب، در اين باشد حرام و منکر است لذا بايد از هر کسي که چنين کند بايد بخواهند که تو

اگر به پرسند که براي مرد لخت کردن سر و پوشيدن لباس مانند لباس احرام  2صورت بايد ]به جرم ارتداد[ کشته شود.

گويد: جايز است. اما وقتي بگويند: اين کار را مانند: حاجيان در غير حج و عمره به نيت احرام  چه حکمي دارد مي

گويد: جايز  گويد: اين حرام و منکر است! اگر به پرسند: ايستادن در آفتاب چه حکمي دارد؟ مي د؟ ميده انجام مي

طور که در صحيح بخاري  گويد: منکر و ناجايز است. همان است. اما وقتي بگويند: اگر به نيت عبادت انجام دهد؟ مي

من هذا؟  فقال: رَأَى رَجُالً قَائِمًا فِى الشظمْسِوسلم  عليه اهلل ل اهلل صلىأن رسو عَنْهُمَا قَالَ اهلل عَنِ ابْنِ عَبَّاٍِ رَضِيَآمده: 

مُرْهُ فَلْيَتَكَلظمْ، : » سلم عليه اهلل يل نظبِيُّفَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَال يَقْعُدَ، وَال يَسْتََِلظ، وَال يَتَكَلظمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ ال

وسلم مردي را ديد که  عليه اهلل صلى پيامبرگويد: روزي  عنهما مي اهلل ابن عباس رضي) 3:«دْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُسْتََِلظ، وَلْيَقْعُوَلْيَ

نذر کرده است که بايستد و ننشيند، زير سايه  ،گفتند: او ابواسراميل است گفت: اين کيست؟ايستاده است. در افتاب 

به او بگوييد تا حرف بزند، زير سايه برود و بنشيند. »فرمود:  وسلم عليه اهلل صلى بگيرد. نبي اکرم د و روزهنرود، حرف نزن

 .(اش را کامل کند ولي رو زه

کرد.  و نيز اگر فردي  داد، پيامبر او را منر نمي اگر آن مرد به نيت استراحت يا هر هدف مباح ديگر آن کار را انجام مي

اش شود، مرتکب عمل حرامي نشده است. اما اگر اين کار را همانند: دوران جاهليت به  خانهبه جاي درب از پشت وارد 

 4تر است. رود. و بدعت براي شيطان از گناهان محبوب قصد عبادت انجام دهد؛ گناه کار، نکوهيده و بدعتي به شمار مي

است که توبه کند اما مبتدع کارش  شود، قبول دارد که کارش گناه است لذا ممکن چون آن کسي که مرتکب گناه مي

کند،  کند. به همين سبب است که فردي که موسيقي براي سرگرمي گوش مي داند، به همين دليل توبه نمي را عبادت مي

داند، اين  داند و از کارش اميد ثواب هم ندارد. اما کسي که اين کار را راه رسيدن به خداوند مي آن را عمل صالح نمي

کند که  اش منر شده است! و تصور مي داند و اگر او را از اين کار منر کنند چنان است که گويي از دين يکار از دين م

 داند. از خداوند بريده است و در صورت ترك اين کار خود را از پاداش  از جانب اهلل محروم مي

ها راه رسيدن به خدا و مباح  اين غزل خوانياند و کسي از پيشوايان مسلمان نگفته که  به اتفاق علما اين گونه افراد گمراه

 است، بلکه هر کس اين عمل را راه رسيدن به خداوند بداند گمراه و گمراه کننده و مخالف با اجماع مسلمانان است.

                                                 
  . به شرطي كه سلفي باشد نه خلفي مانند غزالي1

 ي عنقاء ناياب است. ن همانند: پرندهتواند بكشد. كه در اين زما مي كند . البته بايد توجه داشته باشيم فقط حاكمي كه حدود الهي را اجرا مي2

 است و صحيح روايت بخاري است. « في الشمس»( و در آن جا توضيح داديم كه در بخاري بدون لفظ 8/218/2591در اإلرواء ) (6704ش )بخارى. 3

 روايت كرده است. (2/748/1885. اين قول سفيان ثوري است. و ابن جعد از او در مسند خود )4
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ي آن حرف بزند، ناداني  به اين ترتيب هر کس بدون توجه به حقيقت عمل و نيت فرد به ظاهر عملي نگاه کند و درباره

  (633-631 /11 مجموع الفتاوى  )زند.  بدون علم در دين حرف مي است که
عبادت خداوند متعال جز با آنچه مشروع قرار داده است، جايز نيست. حتي سوم: اين اصل در نزد علما ثابت است که 

ل اذان اگر اصل آن عبادت هم مشروع باشد فقط به همان صورتي که در شريعت آمده جايز است و بس. به عنوان مثا

گانه مشروع است اما براي نماز عيد جايز نيست و مانند: نماز رغامب و درود فرستادن به پيامبر در  براي نمازهاي پنج

بدعت »ها را  ها که بسيار زياد هم هستند که همه از امور نوپيدايي هستند، امام شاطبي اين هنگام عطسه زدن و... امثال اين

كلّ و و كُلُّ بِدْعَةٍ ضَاللَةٌ »ها را تحت حديث:  بسيار مهم خود االعتصام اين بدعت ناميده است و در کتاب« اضافي

 . داخل دانسته است.است( ها آت   اند و فرجام تمام گمراهي ها گمراهي )تمام بدعت1«:النّار فيضاللة 

حرام و بلکه به شدت حرام شود که عبادت خداوند با چيزي که حرام قرار داده به طريق اولي  به اين ترتيب روشن مي

رود که خداوند از اين عمل با تهديد منر کرده است و  است؛ چرا که مخالفت و دشمني با شريعت به شمار مي

کيفر ]دشمنى کند مخالفت و و پيامبرش  اهللهر کس با ) «:مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ»فرمايد:  مي

 « 13آل عمران/ ».(خداوند شديد العقاب استچرا که  [بيند ى مىشديد

الظذِينَ اتظخَذُواْ »فرمايد:   ها مي ي آن شان با کفار اعم از نصارا و... مشابه هستندکه خداوند درباره عالوه بر اين در اين عمل

ا که دين و آمين خود را سرگرمى و بازيچه گرفتند و زندگى دنيا آنها را ه همان)«: دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرظتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

وَمَا كَانَ صَالَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِالظ مُكَاء »فرمايد:  شان مي ي . با آن مشرکاني مشابهت دارند که درباره(مغرور ساخت

در کنار مسجدالحرام جز سوت کشيدن و  ها ماز ]و دعا و عبادت[ اينو ن)«: وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

  .يست(کف زدن ن

 2.: کف زدنيعني «تَصْدِيَةً» و: سوت کشيدن يعني «مُکَنءً» گويند: علما مي

گويد: در عراق چيزي به  اند. امام شافعي مي به همين دليل است که علما در گذشته و حال به شدت از موسيقي منر کرده

 3م تغبير ديدم که زنديقان از خود ساخته بودند تا نگذارند مردم قرآن تالوت و گوش کنند.نا

از امام احمد در مورد تغبير سوال کردند. گفت: بدعت است و در روايتي ديگر آمده که آن را مکروه دانست و از 

 [4د شما مسير خود را تغيير دهيد.آي ها را ديديد از راهي مي گويد: هر گاه کسي از اين شنيدن آن منر کرد ]و مي

                                                 
ي خطبة الحاجة  است. نگا: رساله اند و ابن تيميه اين حديث را در جاهاي مختلف صحيح دانسته  روايت كرده بن خزيمه در صحيح خود، با اسناد صحيح. نسائي و ا1

 آلباني.  37ص

  244/1-245و اغاثة اللهفان  306/3. نگا: ابن كثير2

گويد: اين  مي 229/1و اسناد آن صحيح است. ابن قيم در االغاثة  244-249و ابن جوزي در و از ا 146/9و ابونعيم در الحليه 36. خالل در االمر بالمعروف ص3

  روايت به صورت متواتر از امام شافعي ثابت است. 

 نقل كردم. 124ي سماع ص ي بين كروشه را از مسأله . خالل از چند طريق از امام احمد نقل كرده و افزوده4
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خوانند و  شود که در مورد زهد و پارسايي  و دوري از دنيا مي به شعرهايي گفته مي« التَغْبِير»گويند:  ابن قيم و ديگران مي

  1زند. يکي با چوبي به پوست يا بالشتي با آهن  آواز خواننده مي

 :گويد مي (570 /11 ) االفتاو مجموعدر شيخ اإلسالم ابن تيمي  رحمه اهلل 

اند، سخن امامي آگاه به اصول اسالم است، چرا که  اين که امام شافعي گفته است: آن را زنديقان از خودشان ساخته 

هيچ کس اين آواز خواندن را تاييد نکرده است و به آن دعوت نداده است بجز کساني مانند: ابن راوندي، فارابي، ابن 

نقل  2از ابن راوندي« ي سماع مسأله»اند که عبدالرحمان سلمي در  متهم به زنديقي و بي ديني بودهها که  سينا و امثال اين

دانند  دانند و برخي آن را ناپسند مي اختالف دارند، برخي آن را مباح مي« ي سماع مسأله»فقهاء در »کرده که گفته است: 

 (. دهم اما از نظر بنده واجب است يا من به شنيدن آن دستور مي

هاي  با )با نصوصي که ذکر کرديم و( اجماع علماء در اين مسئله مخالفت ورزيده  آري، ابن راوندي با اين حرف

 است.  

دانند. ماجراي  با ابن حمدان  در موسيقي مهارت و روش خاص و معروفي داشته است که اهالي موسيقي مي 3فارابي

همه گريستند سپس نواخت همه خنديدند و باز با آهنگي ديگر  اي آمد و موسيقي نواخت که مشهور است که در جلسه

 نواخت که همه را خواب برد و سپس رفت!   

اش مشروع قرار نداده است  در اسالم بديهي است که پيامبر به نيکوکاران و عابدان امت»گويد:  ( مي565ص  سپس در )

خوانند، جمر شوند. همان طور که براي هيچ  ن ميهاي دل انگيزي که با کف زدن، طبل و دف زد که براي شنيدن غزل

  «.  کس اعم از عوام يا خواص جايز نيست که از آنچه در قرآن سنت آمده، در باطن و ظاهر خارج شوند

ها  هاي قلب ها و ارزش ها، صليقه هر کس از حقيقت دين و احوال، شناخت گويد: ( مي576-573 سپس شيخ در ص)

گونه منفعت و خوبي ندارد عالوه بر اين که  اند که غزل خواندن و صوت و کف زدن هيچد آگاهي دارد به خوبي مي

هاي شراب  چون شراب براي بدن است و تأثير آن مانند: جام آورد براي روح و روان هم ضررها و مفاسد بزرگي ببار مي

اب است آنان بدون تشخيص شان بيشتر از مستان شر کنند مستي است. به همين سبب آن کساني که موسيقي گوش مي

تر است که آنان را از ياد خدا و نماز باز  خواران بيشتر و بزرگ کنند! و حتي لذت آنان از شراب احساس لذت مي

ديگر را بدون درگيري ظاهر  آورد! تا جايي که برخي هم اي پديد مي شان بيشتر از شراب دشمني و کينه دارد و بين مي

آيد که گويي خود شيطان با زبان آنان  هاي شيطاني در آنان پديد مي کشند. چون کلک هاي شيطاني مي بلکه با کلک

هاي غير عربي مانند:  شود که به زبان زند! و مشاهده مي طور که جن بر زبان فرد جن زده حرف مي زند همان حرف مي

                                                 
  زار موسيقي مثل زمان ما متنوع و فراوان نبوده است.. البته اين در قديم بوده كه اب1

گويد: ابتدا از متكلمان معتزله بود سپس زنديق شد و به الحاد مشهور گرديد و  . احمد بن يحيي بن اسحا  راوندي زنديق مشهوري است. حافظ در لسان الميزان مي2

اش را از الميزان حذف كرده است. و بنده  نامه گرفته است شيخ بسيار كار خوبي كرده كه زندگيهاي زيادي نوشته است كه در آنها به اسالم ايرادهاي زيادي  كتاب

  به لعنت خدا وفات كرد.  268او را در اين جا معرفي كردم تا لعنتش كنم در سال

كه شيخ به آن اشاره كرده در آن آورده است آورده است ماجرايي  350/2-354در شذرات الذهب را اش  . محمد بن محمدبن طرخان تركي فارابي زندگي نامه3

 مرده است.  339اي است. غزالي او را تكفير كرده است. در سال  وي همچون اسطوره
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، در واقر انساني که شيطان بر او زند، در حالي که فرد بيمار اصال با آن زبان آشنا نيست ترکي، فارسي و... حرف مي

هاي برادران  هاي  مانند: حرف تواند حرف بزند و حرف گردد که به خوبي نمي  شود به آدم عجيبي تبديل مي مسلط مي

            1فهمند. ها را مي ي شهودي و عيني آن شياطيني اوست و يا گن  و نامفهوم است که فقط اهل مکاشفه

شان  شود که در بدن ه با خروج از شريعت وارد آت  شدند، چون شيطان طور بر آنان مسلط ميو آنان کساني هستند ک

ماند!  اش اثري به جاي نمي کند حتي روي پوست زنند و نمي ماند تا جايي که فرد جن زده را به شدت مي هيچ حسي نمي

ردد و بسي اوقات با آنان به آسمان گ شود با آنان وارد آت  مي به همين صورت کساني که شيطان بر آنان مسلط مي

افتد در و در هند و مغرب  شان از کار مي زده، عقل  شود مانند: فرد جن کند! زماني شيطان بر آنان مسلط مي پرواز مي

گويند،  داخل شونده مي« المصلِي»ي جَتّ  به عربي تبديل شده است( هستند که به آنان  )که از کلمه« الزُّط»گروهي بنام 

کنند و بر نوك سرنيزه  کنند و با او پرواز مي پوشانند و واردآت  مي کنند، و فرد را مي انسان را داخل آت  ميچون 

دهند. در واقر اين کساني که در جامعه به نام جني هستند از همان  ايستند، و کارهاي شگفت انگيزتر از آنان انجام مي مي

بينند  ها را نمي ربايند که انسان آن ها را مي ها انسان بسياري اوقات جن ،ارنداي از ايمان ند گروه جَتّ هستند که هيچ بهره

گردد. و  ها موجب طوالني شدن بحث مي ايم که ذکر آن کنند! ما از اين دسته چيزهايي ديده ها به فضاء پرواز مي و با آن

آيند و با  ها و رقص صوفيان به وجد مينماها و منتسبان به برخي از مرشدان پس از شنيدن شعر« ولي»نيز برخي از اين 

ايستند، داخل  پرند يا بر نوك سرنيزه مي کنند؛ برخي به هوا مي دست زدن و صوت کشيدن کارهاي عجيب و غريبي مي

کنند که هرگز با  اي مي گذارند و کارهايي اين گونه دارند روي بدن خود مي شوند، آهن گداخته را بر مي آت  مي

هاي شرعي، ايماني، اسالمي، نبوي و  ها عبادت آيد.)چرا؟( چون اين ت قرآن براي انسان پديد نمينماز، ذکر و تالو

گرداند. و اموري مانند: سماع، وجد، رقص و... اعمالي نوپيدا)بدعي(، شرکي،  محمدي هستند که شيطان را دور مي

ومَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في »فرمايد:   حيح ميکند. رسول خدا در حديثي ص ها را جلب مي شيطاني و فلسفي هستند که شيطان

 حْمَة، وَحَفظتْهُم المالئِكَة،بَيْتٍ من بُيوتِ اللظهِ يَتْلُونَ كتاب اللظه، ويتَدَارسُونَه بيْنَهُم، إِالظ نَزَلتْ علَيهم السَّكِينَة، وغَشِيَتْهُمْ الرظ

ند که کتاب خدا را وهاي خدا )مساجد( جمر ش يکي از خانه در )هيچ گروهي نيست که 2:«وذَكَرهُمْ اللظه فيِمنْ عِنده

                                                 
بدن  اند و قبول ندارند كه شيطان بتواند در زدگي را به عنوان يك حقيقتي كه انسان گرفتار آن شود، انكار كرده ي جن . تذكر: برخي از نويسندگان معاصر عقيده1

و مسؤليت بيشتر اين قضيه  اند را بر مردم وارونه جلوه دادهاند و حقايق  انسان داخل شود و فرد را از حالت عادي خارج گرداند! حتي برخي در اين باره كتاب نوشته

اين باره را تضعيف كرده است. به اين ي احاديث صحيح در كتابي تحت عنوان اذسطوره به عهده گرفته است. و طبق عادت احديث صحيح در  را تضعيف كننده

را انكار  -در اين مسئله–ي صحيح  اند و بكلي عقيده وتر گذاشتهها جل في گروه ديگر يك قدم از ايناند. و از طر ترتيب او امثال او به تأويالت معتزله روي آورده

اند كه مردم  يي براي اين قرار داده اين گونه منكران را ياري دادند و اين موضوع را وسيله اند و حقيقت را تغيير دادند. اند و چيزهايي براين مسئله از خود افزوده كرده

اي براي خود قرار دادند تا مال مردم را به باطل بخورند تا جايي كه  مردم بيرون كنند و اين كار را حرفه بدنها را به گمان خود از  را به دور خود جمع كنند تا جن

ام و برخي  نوشته 2918ش 6ها در ج اين  است. و بنده ردي بر همه  گرا و منكر از بين رفته اند و حقيقت بين اين دو گروه باطل تمندان بزرگي شدهها ثرو برخي از اين

  ام.     تخريج كرده ،كند احاديث صحيح در اين مورد را كه حقيقت جن زدگي را تاييد مي

  ام. تخريج كرده 36ص«ثيهنقد نصوص حدي». صحيح مسلم، اين حديث را در 2
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ها را فرا  د و رحمت خدا آنآي  د ميوفرها  آرام  بر آنمگر اين که ديگر آن را تعليم دهند،  تالوت کنند و به هم

  .(کند ياد مي ،ندويکساني که همواره در حضور ارا نزد پوشانند و خداوند آنان  گيرد و ماليکه آنان را فرو مي مي

 1«:أَنظ أسيد بْنَ حضير لَمَّا قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ تَنَزظلَتْ الْمَلَائِكَةُ لِسَمَاعِهَا كَالَُّلظةِ فِيهَا السُّرُجُ»و در روايت صحيح آمده که: 

شن ها رو ي کهف را تالوت کرد فرشتگان براي شنيدن آن همانند ابري که در آن چراغ )وقتي اسيد بن حضير سوره

 است، فرود آمدند(.

دارد و  کشاند و انسان را از ياد خدا و نماز همانند: شراب باز مي به اين ترتيب سوت زدن و کف زدن به گناه و ظلم مي

نامند و  کوبد که آن را دايره يا دهل مي انسان با چوبي به پوست مي«  التغبير»ناميدند، زيرا در  مي« التغبير»سلف ما اين را 

خوانند. و با کف زدن يا زدن با دست يا چوب به دف و طبل زدن يا مانند: ناقوس نصاري يا بوق  آن آواز ميبه آهن  

اش  داري و تقرب به خدا بداند در گمراهي و ناداني يهوديان ساز زدن و امثال اين کارها را هر کس انجام دهد و دين

 شکي نيست.

گويد:  است. که مي 2صوفيان را رد کرده است، قاضي ابو طيب طبريهاي  يکي از دانشمنداني که به شدت آواز خواني

دانند و بر اين  مخالف با جماعت مسلمانان هستند، چرا که آنان موسيقي را از دين و عبادت مي اين گروه)صوفي(»

و موسيقي باورند که در مساجد عمومي، مساجد جامر و ديگر اماکن متبرکه و ارزشمندِ زيارتي آشکارا آواز بخوانند 

  3«.بنوازند

ي گروهي سوال کردند که مقداري قرآن تالوت  است که از او درباره 4يکي ديگر از اين دانشمندان امام طرطوشي

نوازند، دايره و ني  رقصند، بر آالت موسيقي مي زمان مي خواند و هم شان شعرهايي با آواز مي کنند و سپس يکي براي مي

 ها جايز است؟ اينزنند، آيا شرکت در جلسات  مي

ي تصوف است، و اسالم چيزي جز قرآن و سنت رسول اهلل  گويد: اين عقيده و مذهب باطل و گمراه کننده در پاسخ مي

ي رقص، وجد و... بايد بگوييم: اولين کسي که آن را بوجود آورد ياران سامري بودند. آنان پس از اين  نيست، و درباره

شد، در پي آن به دورش جمر  که از آن آوازي همانند: آواز گاو نر بيرون مي ي گوساله شکلي ساختند که مجسمه

شدند و رقصيدند تا بوجد آمدند. در حقيقت رقص از دين کفار و گوساله پرستان است. اما برمجلس پيامبر و اصحاب  

 چنان وقاري حاکم بود که گويي پرنده بر سرشان نشسته است. 

                                                 
اند: آن فرد اسيد بن حضير بوده است. و ابن  مي گويد: گفته 57/9در الفتح  795اش  و مسلم در صحيح 5011. اصل اين روايت را امام بخاري در صحيح خود ش1

ها  ي اين پيروي كرده باشد. اما همه« 4سماء المبهمه صاال»رود در اين مورد از خطيب در  دهد. احتمال مي با تاكيد همين را ترجيح مي  115/3كثير در تفسير

  است لذا نصي قطعي وجود ندارد تا با اطالع از آن به توانيم مشخصا بگوييم كه اين فرد فالني است. لبراساِ احتما

هجري با 450م توصيف كرده است. وي در سال به امام، عالمه و شيخ االسال 668/17. اين شخصيت از بزرگان فقهاي شافعي است كه امام ذهبي او را در السير2

  صد و دو سال عمر كه از نطر عقل و فهم صحيح و سالم بود دار فاني را وداع گفت.  

  32به صورت خالصه و كامل آن در رساله طبري ص 262. نگا: مسأله سماع ابن قيم ص3

  وفات كرده است.520نويسد: امام، عالمه، پيشوا و زاهد... بوده است كه در سال و مياي  رهدر با 490/19ها در قرطبه بوده است امام ذهبي در السير . شيخ مالكي4
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شان است که آنان را از حضور در مساجد و ديگر اماکن عبادي  ت شاهان و اطرافياني جلسا آري، اين چيزها شايسته

کند اما براي کسي که به اهلل و روز قيامت ايمان دارد جايز نيست که در جلسات شرکت کنند و نبايد آنان را در  منر مي

  1احمد و ديگر اممه است. گويد: آنچه گفتم مذهب مالک، شافعي، ابوحنيفه، شان ياري دهند. و مي امور باطل

کند، آسوده خاطر  است که پس از ذکر موسيقي که فرد آرام را تحريک مي 2يکي ديگر از اين دانشمندان امام قرطبي

گرداند و در آن توصيف زنان، شراب و ديگر امور حرام است لذا در تحريم آن اختالفي نيست. و  را متزلزل مي

اند از اموري است که در حرمت آن اختالفي نيست، ليکن  در اين باره بوجود آورده گويد: اما آن بدعتي که صوفيان مي

گانه به چشم  ها و بچه راني بر بسياري از منتسبان به خير غلبه کرده است تا جايي که از آنان رفتار ديوانه ي شهوت روحيه

ها تا جايي رسيده که اين  از اينرقصند! و بي شرمي برخي  شود مي خورد و با آهن  شعرهايي که خوانده مي مي

ها از تاثيرات بي دينان  شان افسردگي در پي دارد. و قطعا اين دانند! و اين اعمال شان را عبادت و عمل صالح مي کارهاي

 واهلل تعالي المستعان! 3و خرافه پرستان است.

اي که موسيقي با دف و  خ به عدهدر فتوايي مفصال در اين موضوع بحث کرده است. وي در پاس 4اما حافظ ابن صالح

دانستند و بر اين باور بودند که اين اعمال مشروع، عبادت و حتي از برترين  نيِ همراه با رقص و کف زدن را حالل مي

 پرسند: حکم اين اعمال از نظر شرعي چيست؟ هاست! مطالبي به همين مفهوم گفته است. وقتي از ايشان مي عبادت

اند، با اين کارشان  اينان به خدا دروغ گفته»گويد:  دهد و مي ي اين بحث مي د! پاسخي شايستهخداوند او را رحمت کن

اند، هر کس با اجماع اهل ايمان  دهند و با اجماع مسلمانان مخالفت ورزيده مي هاي ملحد را رواج  ي باطني عقيده

الرظسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتظبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  وَمَن يُشَاقِقِ»فرمايد:  اي که خداوند متعال مي مخالفت کند، آن آيه

  هدايت براي [راه]آن که ، بعد از ني کندکسي که با پيغمبر دشم«: )الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلظى وَنُصْلِهِ جَهَنظمَ وَسَاءتْ مَصِيراً

رهنمود و به دوزخ   ،داشته است رد، او را به همان جهتي که دوست، و جز راه مؤمنان در پي  گيروشن شده است

 5شود. اش مي شامل حال« 115نساء». (گردانيم و دوز  چه بد جايگاهي است! داخل مي

                                                 
 237/11-238پاورقي الزواجر و تفسير قرطبي  50ص تأليف فقيه هيتمي« كف الرعاع عن استماع آالت السماع. »1

مطلبي به همين مفهوم  54/14وفات كرده است. در الجامع  671ست كه در سال. محمد بن احمد انصاري قرطبي همان امام مشهور و مؤلف الجامع ذحكام القرآن ا2

  سطر اول هست.   در 

  70/11. روح المعاني عالمه  آلوسي3

زرگان زمان گويد: او يكي از ب ي او مي درباره« السير»و مشهور است. امام ذهبي در  «ي علوم الحديث مقدمه». امام، عالمه، شيخ االسالم، حافظ بن صالح مؤلف 4

 وفات كرده است.  643خود در تفسير، حديث، فقه و... بود و در سال 

ها نقل كرده است كه در اين جا فقط بخشي از  مطالب بيشتري از اين 228/1با تحقيق دكتر قلعجي و ابن قيم در االغاثة اللهفان  301-300. نگا: فتاوي اين صالح 5

  ايم ها را آورده آن
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، در پاسخ به سوالي که از ايشان گروهي از افراد منتسب به تصوف پرسيدند: است 1ها امام شاطبي يکي ديگر از اين

شان  اند،)اين کارهاي رقص خوانند و مي کنند، سپس آواز مي با صداي بلند و هماهن  ذکر مي شوند گروهي جمر مي»

 از نظر شرعي چطور است؟(

هايي هستند که با روش پيامبر، اصحاب، تابعين و کساني که به نحو احسن از آنان  ها از بدعت ي اين همه»گويد:  مي

 «.مخالف است  -رساند آنان نفر مي و خدا به هر کس بخواهد از روش-اند  پيروي کرده

کردند،  ها عمل مي نويسد: وقتي اين پاسخ به برخي از شهرها رسيد و پخ  شد، بر سر کساني که به اين بدعت مي

شان از بين برود و درآمدشان قطر گردد، لذا به فتواي برخي از شيو  وقت روي  قيامتي برپا شد و ترسيدند مسلک

ها  ي آن ها را داد و حجت را بر همه شان تاييديه بگيرند. ولي امام شاطبي پاسخ آن ن براي بدعتآوردند تا از فتواي آنا

خواهد  ها جواب داد. هر کس مي ( است به شبهات آن388تا358صفحه )از 30تمام نمود و در بحثي طوالني که حدود 

 اين بحث را به صورت کامل آن جا مطالعه کند.

کنند سپس باطل و مخالف بودن اين  ها استناد مي رده است که مبتدعان و هواپرستان به آنابتدا اصول و منابعي ذکر ک

ي آن را در اين جا ]در  منابر با شريعت را به صورت کامل شرح داده است لذا به دليل اهميت آن مناسب ديدم خالصه

 اند.    باره به صورت تفصيلي بحث نکردهگويد، علماي اصول در اين  بياورم، چون همان طور که امام شاطبي مي 2پاورقي[

                                                 
  وفات كرده است. 790در سال  ،ابراهيم بن موسي لخمي، ابواسحا  غرناطي، شاطبي دانشمندي است كه تأليفات بسيار ارزشمندي دارد ي محقق، . عالمه1

 بحث امام شاطبي به اين شرح است:. 2

رود كه غالبا روايات ضعيف را پيامبر نگفته  ان ميكنند. در واقع گم اند، استناد مي صوفيان در اين باره به روايات ضعيف و دورغيني كه به نام رسول اهلل بسته -1 

توان گفت؟  ي روايات دورغ و ساختگي چه مي ها ثابت بدانيم، وقتي روايات ضعيف اين گونه هستند درباره حكمي را با استناد به آن يمتوان لذا نمي .است

 .299تا300ص

كنند. همانند: منكران عذاب قبر، صراط، ميزان، ديدن  ها با عقل مخالف هستند؛ رد مي اين كه اين ي احاديث صحيحي را كه با اهداف آنان سازگاري ندارد، به بهانه-2

  306خداوند متعال در قيامت و... ص

، بي خبرند، به شود ها از علم زبان عربي كه كالم خدا و پيامبر از آن فهميده مي كنند! در حالي كه آن نسبت به قرآن و سنت كه دو منبع عربي هستند جسارت مي -3

 كنند. دهند و با راسخان در علم مخالفت مي اين ترتيب فتواي دروغين به نام شريعت مي

 كنند!؟ هاي مختلف و متفاوتي است، پيروي مي ها موضع گيري ها را در آن شوند و از متشابهاتي كه عقل گويد: از اصول واضح منحرف مي مي 320در ص -4

كنند. آنان  اي دارد يا خير؟ و بر عكس استناد مي ي عام را بدون توجه به اين كه آيا خاص كننده طلق را بدون توجه به مقيدها و ادلهي م ها ادله ( آن329در )ص -5

اين بر عکس  هاي علمي بسيار مفيد ذکر کرده است و اين قيم گويد: سپس امام شاطبي مثال ... )آلباني ميگيرند نص مقيد را مطلق و خاص را با راي خوشان عام مي

و همانند همين غلط موجب شده که غزالي معاصر موسيقي را مباح بداند  360نگا: ص .دانند ي آن موسيقي را مباح مي که صوفيان بوسيله داند ميکردن را اصل غلطي 

 (السنة النبوية 70ص

دهند، چنان که گويي هر دو يکي  آمده آنان معنا را دگرگون جلوه ميکنند، به اين صورت که دليلي به هدف و معنايي  ( مفاهيم ادله را تحريف مي334در )ص -6

ين هاي نامشخص تحريف مفاهيم کلمات است. پناه بر خدا! به گمان غالب هر کس به اسالم ايمان داشته باشد و تحرف را رد کند، آشکارا نبايد ا هستند. اين از روش

 گردد. شود يا هواپرستي  که فرد را از عمل به دليل کور کرده باشد و در نتيجه مبتدع  ني که مانر فهميدن حق ميکار را بکند، بجز اين که به اشتباه يا از روي نادا

شوند که مستحق آن نيستند. اين به حدي رسيده که  داشت مرشدان و اساتيد تا جايي که براي آنان مقام و جايگاهي قايل مي ( غرق شدن در تعظيم و بزرگ348)ص -7

ي واليت]دوستي اهلل با بندگان[ را بر ديگر افراد امت ببندند و  تر ندارد و چه بسا که دروازه کنند که هرگز خداوند از فالني وليي بزرگ شان گمانمي انه رويافراد مي

برابر است با اين تفاوت که به او وحي  يشان بر اين باورند که مرشدشان با پيامبر و گروه ميانه 349گويند: فقط فالني ولي خداست!!؟ و اين باطل محض است. ص مي

  شود!  نازل نمي
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ي تحريم  است. ايشان در بيان ادله 1ي محقق، اديب و خردمند ابن قيم جوزي يکي ديگر از اين دانشمندان عالمه

ي قرآن، سنت،  با ادله« الکالم في مسأل  السماع»هاي صوفيان در کتاب ارزشمند  موسيقي، آالت سرگرمي و غزل خواني

مفصال بحث کرده است و  گردانند هاي الهي را حالل مي اهب علما و ترجيح ادله و نقد کساني که حرامآثار سلف و مذ

اي)صوري(  بين مدافر موسيقي و مدافر قرآن با مطالب بسيار جذاب و مفيد  ي مناظره ابتکاري هم که کرده جلسه

ان خيلي روشن بيان کرده است، خداوند او برگزار کرده است که ادله را در آن براي حالل کنندگان موسيقي و مبتدع

 را جزاي خير دهد! 

 اش به اين شرح است: (مطالبي دارد که خالصه108-106ها )ص در نقد کلي موسيقي صوفي

داند و از نظر هيچ کس جز  به همين صورت قطعا سماع صوفيان حرام است و هيچ کس از مسلمانان آن را مباح نمي

اش در آورد، پسنديده نيست. کسي که آشکارا خدا، پيامبر، دين و عبادت او تعالي  از تن فردي که لباس شرم و دين را

داند. سماعي که چنين اموري دربر دارد، زشتي آن در سرشت مردم نهفته است تا جايي که به خاطر اين  را ناپسند مي

 دهند. شان را مورد انتقاد قرار مي عمل کفار مسلمانان و دين

شان ببار  واقعي و دين اسالم از اين موسيقي که بسياري از فسادها را در عقل، دين، حريم افراد و فرزندانآري، مسلمانان 

ها و گناهان رواج يافته  ها از بين رفته و بدعت آورده است، بيزارند. و چه بسيار فسادها در دين پديد آورده و سنت

 است...!

هاي صوفيان عادت  بر دل کساني که به شنيدن غزل -شنيدن قرآن  اگر در اين عمل صوفيان هيچ انحرافي جز سنگيني

آمد همين براي رد و تحريم آن کافي بود( و طوالني پنداشتن قرآن و کر و کور بدون هيچ گونه  )پديد نمي -دارند

د و کنند و به معاني آن هيچ توجهي ندارن گذرند و حتي بيشترشان گوش نمي احساس لذت و حالوتي از آيات آن مي

 شان چنين است: کنند... و به زبان شعر حال هنگامي که قرآن تالوت شود، گوش نمي

 اندازند نه از ترس خدا   بلکه سر به زير انداختن غفلت و بي توجهي! شود سر به زير مي وقتي قرآن تالوت مي

 قصند!ر آيند  سوگند به خدا! به خاطر خدا نمي چون مگس به رقص مي و در توجه به موسيقي هم

 ها شادي  از کي ديدي که با آالت موسيقي عبادت کنند؟! دايره و ساز و ترانه

 ديدند! ها مي شان سنگين بود که در آن       قيدها و امرها و نهي قرآن خواندن براي

 شان سبک و آسان است       اي واي! چه باطلي که با شبيه خود هماهن  شده است. با آهن  موسيقي رقصيدن براي

 و ايراد پديد نياوردند مگر اين گونه! اي امت اسالم! بر دين محمد خيانت و        جنايت نکردند

 سخن اين که: مفاسد موسيقي صوفيان بر دل، روان و باورها ديني بيشتر از آن است که به شمار آيد.  خالصه

ي نفس و روان در تفسير  آن که درباره ها عالمه سيد محمود آلوسي مفتي وقت بغداد است وي پس از  يکي ديگر از اين

بحثي طوالني کرده است روايات و اقوال مفسران را که بيانگر تحريم موسيقي است و آراء علما را نيز در « لهو الحديث»

گويد: به نظر بنده در اين زمان گوش دادن به موسيقي و سماع صوفيان  ( ذکر کرده است، مي72/11-73اين باره )ص

                                                 
1

  وفات كرده است. 751. مشهورتر از آن است كه او را نشناسند. در سال 
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اند. حتي  ها سالم نمانده و اماکن را فرا گرفته است تا جايي که مساجد و ديگر اماکن مذهبي نيز از اينتمام شهرها 

ها شراب، مَي و ديگر  ها در اوقات مخصوص و ارزشمند، با اشعاري که در آن اند که از مناره خوانندگاني تعيين کرده

ها را  کنند و آن ين افراد از اموال وقفي حقوقي تعيين ميخوانند! عالوه بر اين براي ا کنند، مي ها را وصف مي حرام

تر از اين کارهايي است  دانند! زشت ها بي توجهي به دين مي نامند! و خالي بودن مسجدي را از اين تمجيد کنندگان مي

بگويند  شان را زشت گرداند! اگر بر آنان اعتراض شود و دهند! خداوند روي ها و سرکشان صوفي انجام مي که شيطان

گويند: منظور از شراب محبت اله است! و از مستي غلبه بر محبت و منظور  در شعرهاي شما امور باطل وجود دارد؟! مي

گويند: محبوب بزرگ، اهلل است!؟ ترديدي نيست که  هايشان[ به عنوان مثال مي نام معشوقه«]سعدي»و « ليلي»، «مَية»از 

وَلِلآهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي »فرمايد:  ت که مياين بي ادبي نسبت به خداوند متعال اس

راه الحاد و بي ديني در  الهيرا که در اسماء  ييها بخوانيد، و آن ها را با آن اوهاى نيکى است  نام اهللو براى «: )أَسْمَنمِهِ 

 «180اعراف(.»رها سازيداند،  پي  گرفته

يکي از انواع سماع)آواز خواندني( که حرام است، همين »گويد:  ( نقل کرده که مي75سپس از يکي از بزرگان )در ص

هاي صوفيان زمان ماست، حتي اگر بدون رقص هم باشد؛ زيرا مفاسد آن بيشتر از آن است که به شمار آيد.  خواني  غزل

خوانند. با اين حال معتقدند که  ترين شعرهايي است که مي و شنير ترين خوانند از زشت و بسياري از سرودهايي که مي

ها بيشتر شوق داشته باشد، رغبت و بيم او از خدا بيشتر و  کنند که هر کس به اين کارشان عبادت است و تصور مي

 گويند!؟ ها را بکشد، چگونه دروغ مي شديدتر است!!؟ خداوند آن

شان را به شدت رد کرده بود.  م نقل کرده است که سماع، رقص و کف زدناز عز بن عبدالسال 73پي  از اين در ص

شوند؟ او  باره بحث کرده است که آيا به خاطر اين کارشان مجازات مي پس از آن از وجد آنان و ديدگاه علما در اين

ه آن نعت ي ديگري را که ب اين کارشان را ناپسند دانسته، چرا که در زمان پيامبر نبوده است. سپس مسئله

 خوانند و اين کار را ناپسند دانسته است. دهد که از منارها مي گويند، مورد بحث قرار مي خواندن)التمجيد( مي

سپس احاديثي از جمله حديث بخاري را در تحريم آالت موسيقي ذکر کرده است و حکم شرکت در جلساتي که اين 

نويسد: وانگهي  مي 79آورد و در ص ه علما را در اين باره ميشود و ديدگا شود را ياد آور مي نوع شعرها خوانده مي

کنند انجام  دهم که از آن دست بکشي و بر اين عقيده نباشي که گمان مي اگر به اين چيزها مبتال هستي به تو هشدار مي

ارند معتقدند! اگر اي از دين ند ها ثواب دارد، آن طور که برخي از صوفياني که هيچ بهره اين اعمال يا گوش دادن به آن

کردند. اين  شان کوتاهي نمي بود قطعا پيامبران در عمل و دستور به آن براي پيروان حقيقت آن طور که گمان کردند مي

هاي آسماني به آن اشاره نشده است.  در حالي است که چنين چيزي از هيچ يک از پيامبران نقل و در هيچ يک از کتاب

 «3مامدة:» تان کامل گردانيدم(. )امروز دينم را براي «:مَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْيَوْالْ»فرمايد:  خداوند متعال مي

شد، قطعا  بود و موجب نزديک شدن به پروردگار مي ها از دين مي ي از آالت موسيقي و گوش دادن به آن اگر استفاده 

 مَا تَرَكْتُ هِدِيَي بِسِفْالذي نَوَ»: فرمايد امبر ميداد. اين در حالي است که پي اش شرح مي به طور کامل آن را براي امت

الْجَنظةِ  نِععِدُكُمْ وَيُبَا ،يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النظارِ مَا تَرَكْت مِنْ شَيْءٍ وَ ،إِلظا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النظارِ ،يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنظةِ ئاشَيْ
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)سوگند به آن ذاتي که جانم در دست اوست! هيچ چيز نگذاشتم که شما را به بهشت نزديک و از 1:«مْ عَنْهُنَهَيْتُكُ إِلظا

و هيچ چيز نگذاشتم که شما را به دوز  نزديک و از  دوز  دور گرداند مگر اين که دستور دادم آن را انجام دهيد

 بهشت دور گرداند مگر اين که شما را از آن منر کردم(. 

اند  و توضيح داده  ا اقوال و ديدگاه علما و دانشمندان مشهوري بود که موسيقي و غزل خواني صوفيان را رد کردهه اين

ها برايم فراهم گرديد. آن هم پس از آن که تحريم موسيقي را از قرآن و سنت  که بدعت و گمراهي هستند که ذکر آن

 ما مانند: ابن تيميه را نقل کردم.هاي قبل ديدگاه برخي از ديگر عل ثابت کرديم و در فصل

ي موسيقي لعنتي حدود نيم قرن  هاي مقلد درباره دانم که ماجراي جر و بحثي را که با يکي از طلبه در اين جا مناسب مي

هاي مشتري در حالي که عباء و  ام در دمشق داشتم، باز کو کنم؛ روزي يکي از طلبه ي ساعت سازي پي  در مغازه

ي صوتي  ي بزرگي زير بغل اوست فکر کردم جعبه ام آمد، ديدم جعبه سوريه را به تن داشت به مغازه عمامه معروف در

گويند، باشد. وقتي پرسيدم چيست؟ پاسخ همان بود که گمان کرده بودم! با  که به آن گرامافون )نوعي پخ  صدا(مي

داني  کنم. گفتم: مگر نمي لي موسيقي گوش مياي]يا موسيقي داني؟[ گفت: خير. و ناراحتي از او پرسيدم مگر خواننده

نشينم  کنم. گفتم: چه طوري؟ گفت: مي ي اربعه حرام است؟! گفت: اما با نيت خير و پاك گوش مي که به اتفاق اممه

کنم و با آواز زيباي او به  گويم، موسيقي ام کلثوم را نيز گوش مي در حالي که تسبيح به دستم است، تسبيح و ذکر مي

ياد که به او چه  افتم! من اين کارش را به شدت رد کردم و ناپسند دانستم و اآلن يادم نمي واز حوريان در بهشت ميياد آ

آورد و در  «العلماء جمعية رابطة»ي معروف ديگري از  گفتم اما وقتي پس از يک هفته براي گرفتن ساعت  آمد، طلبه

کرد. در پاسخ توضيح دادم که حسن نيت  اش تاييد مي حسن نيتاش را به خاطر  اين موضوع با بنده حرف زد و دوست

گرداند، چه رسد به اين که به عبادت هم تبديل گردد، و گفتم: اگر مسلماني با اين ادعا که شراب  حرامي را حالل نمي

از خدا به گردد؟ و درباره زنا نيز همين طور!  اندازد، خوردن شراب براي  حالل مي هاي بهشت مي مرا به ياد شراب

ها را عبادت و تقرب به  اي حرام هاي خدا را بر مردم باز مکن! و حتي با اندك حيله ي حالل کردن حرام ترس! و دروازه

 خدا قرار مده! آن طلبه سکوت کرد.  اين يک نمونه از تأثير موسيقي صوفيان است! 

ر مسلمان مشهور شده است و تحت همين چرا مخاطب را از مطلب دور کنم، همين آقاي غزالي که به عنوان دعوتگ

داند حتي اگر از ام کلثوم و فيروز  کند. موسيقي مذکور را مباح مي ي اسالمي بزرگ جهاني را دريافت مي اسم، جايزه

کرده  ي ام کلثوم را گوش مي گيرد که او به گمانم داشته آن ترانه باشد!؟ و زماني که يکي از دانشجويان بر او ايراد مي

 گويد: ه مياست ک

 گويند، کجاست؟ اي دوست شب کجاست؟  آن چيزي که به آن تاريکي مي

کنم! و  السنه النبويه( يعني: به نيت خير گوش مي 75ص«)کنم!؟ من به نيتي ديگر گوش مي»گويد:  غزالي در پاسخ مي

ي بسيار زياد بيانگر ناداني  را تحريف کرده است، اين يکي از ادله« انما االعمال بالنيات»حديث  70پي  از اين در ص

همان طور که  2هاي صالح بستگي دارد( غزالي از فهم سنت است، چون معناي حديث اين است که )اعمال صالح با نيت

                                                 
1

  تخريج شده است. 1803. در الصحيحة ش
2

  13/1حافط ابن رجب و فتح الباري  5. نگا: جامع العلوم و الحكم ص
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فرمايد:  تمام حديث بيانگر اين مفهوم است. اين واقعيت با اندك تأملي واضح است اما همان طور که خداوند متعال مي

 (.نورى براى او قرار نداده، نورى براى او نيست! اهللو کسى که «: )اللَّهُ لَهُ نُوراب فَمَا لَهُ مِن نُّورٍوَمَن لَّمْ يَجْعَلِ »

گويد:  ها مي در پايان بايد بگويم که اگر براي منکر بودن و آواز خواندن صوفيان چيزي جز همين نباشد که يکي از آن

 مريد از ش  يا هفت جهت مفيدتر است!؟گوش دادن به موسيقي از گوش دادن به قرآن براي 

کردم که مسلماني چنين حرفي زده باشد تا آن که  ( خواندم باور نمي161/1ابن قيم )« مسأله السماع»وقتي اين را در 

( با عبارت مطلق بدون قيد ديدم براي مريد، متأسفانه با چشمانم ديدم! 298/2خودم آن را در سخنان غزالي در )االحياء 

 اش به اين شرح است:  کند که خالصه را با طرح سوال يا اعتراضي براي خودش مطرح ميو اين 

شوند: اين گونه پاسخ  وقتي کالم خدا از موسيقي برتر است پس چرا براي گوش دادن به تالوت قرآن جمر نمي

 «!  آورد... کند و به وجد مي پس بدان که موسيقي از هفت جهت بيشتر از قرآن فرد را تحريک مي»دهد:  مي

شود که چگونه يکي از فقهاي  دهد. فرد محقق شگفت زده مي ي بزرگ در همين باره شرح مي سپس بي  از دو صفحه

اش بسيار  اند!!!؟ با اين حال بحث را به او داده« حجه االسالم»دانند که لقب  بزرگ شافعي که چنان او را بزرگ مي

 گويد:  گردد که مي هاي  مشخص مي يت از آن جاي حرفناتوان و بدون علم و فقه است که اين واقع

آيد و آن را ناپسند  ي شنونده جور در نمي خواند که با صليقه صورت ششم: چه بسا که خواننده موسيقي شعري را مي

باشد گويد: چيز ديگري بخواند که با طبر او سازگار  خواهد که نخواند و مي گذارد بخواند و از او مي داند، لذا نمي مي

و خوش  بيايد، چرا که هر سخني با هر حال سازگار نيست. اما چه بسا که در جلسات براي شنيدن تالوت يک قاري 

هاي  با آن که قرآن در هر حال شفاي دل-خواند که با حال مخاطب سازگار نيست،  اي مي شوند که قاري آيه جمر مي

با حالتي که قاري دارد موافق نباشد و در دل ناپسند بداند و  در چنين صورتي فرد در امان نيست -ي مردم است... همه

در معرض خطر ناپسند دانستن کالم خدا قرار گيرد که راهي براي دفر آن نداشته باشد... اما جايز است که سخن 

از خواننده شعر را قطر کنند... با اين ترتيب احترام کالم خداوند و حفاظت آن از اين امور واجب است. و اين 

 «دهند!؟ هايي است که مرشدان )صوفي( شنيدن موسيقي را بر قرآن ترجيح مي علت

دانست اما  تر گرديد. ابن قيم اين امر را در مريدان محصور مي اهلل اکبر! وضعيت با اين توجيه بدتر شد! مصيبت بزرگ

ا اين دليل بي ارزشي که مطرح گويد: در مرشدان هم وضعيت به همين صورت است. ب بينيم که غزالي با صراحت مي مي

 کرده است، نياز به پاسخ ندارد. واهلل المستعان!   

ي مردم است... لذا ما به وجدي که به  هاي همه کند که قرآن در هر حال شفاي دل با آن که خود غزالي تصريح مي

ين وضعيت آن به اين صورت کنند، نيازي نداريم. به وجد آمدني که بهتر خاطر آن صوفيان از شنيدن قرآن اعراض مي

است که بر هر کس غلبه کند همانند: حالت عطسه زدن است و حالت بد آن هم با رياء و نفاق است، آنان در برابر 

وَقْرٌ وَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ »فرمايد:  ي زير چيست؟ که خداوند متعال مي آيه

آورند  اند هدايت و درمان است، ولى کسانى که ايمان نمى بگو: اين براى کسانى که ايمان آورده«: )هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

 «  44آل عمران (.»هايشان سنگين است، گويى نابينا هستند گوش
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را به خوبي شناخته و  خدا ابن قيم را رحمت کند و جزاي خير دهد! که ضررهاي اين سماع)آواز خواني( شيطاني

هاي علمي متعدد و طي مباحث فقهي مفيدي گمراهي  مخالفت آن را با سماع)شنيدن( قرآن از جهات بسياري در بخ 

بيان کرده است و آنان را در « إغاث  اللهفان»و به مانند آن در « مسأله السماع»آنان را که بسيار از حق دورند، در 

إغاث  »ي شعري در صد و سي بيت در  ها قصيده ق معرفي کرده است، يکي از اينهاي شعري صادقانه و دقي قصيده

 گويد:  است که در آن مي 232/1« اللهفان

 حقايق و شريعت را رها کردند و به ظاهر نادانان و گمراهان اقتدا نمودند!

ه هر طرفي که خواستند[جوالن اي قرار دادند و با زياد روي تمام ]ب جر و بحث و الفاظ خنياگري و شطحيات را دروازه

 زدند.

 ريزد! ي غذاي  را بيرون مي طور که مسافري باقي مانده کتاب خدا را پشت سر انداختند همان

 راني خوي  قرار دادند و در آن غلو کردند و هر خيال بافي محالي را گفتند! و سماع را مرکب هوس

و راه نزديک شدن به خدا و سنت است و در اين باره شيخ  شان اطاعت، عبادت گويند:[ گوش دادن به غزل خواني ]مي

 گمراهي را تصديق کردند!

 هاي  شکار کرد تا جايي که دعوت آن حيله گر را اجابت کردند! شيخ کهنه کاري که آنان را با حيله

 شان گواهي داد، ]پذيرفتند و[ قرآن، احاديث و آثار را ترك کردند!؟ ها براي وقتي با گمراهي

 شان مفيدتر است! کاران ه پنداشتند که از هفت جهت گوش دادن به آواز شعر براي خدمتشايست

 اند! شان نرسيده اند و به آرزوهاي ها براي نابودي دين بر ما غلبه نکرده سوگند به خدا دشمن همانند آن

 ي سرودهاي اسالمي سخني درباره
شاء اهلل سودمند را  ي إن خواهم با آن اين رساله نده که ميما عالوه بر آنچه مورد بحث قرار گرفت يک سخن ديگر باقي

 کنم و آن در مورد سرودهاي اسالمي يا ديني است.  تمام مي

در فصل هفتم خواندن شعرهايي که جايز و شعرهايي که نا جايز است را شرح داديم و پي  از آن توضيح داديم که 

ها براي زنان حرام است. در اين بخ  آخر توضيح داديم که  تمام آالت موسيقي بجز دف)دايره(در عيدها و عروسي

تواند  عبادت خدا به جز با آنچه در شريعت آمده جايز نيست، پس چگونه عبادت با چيزي که خداوند حرام کرده مي

هاي صوفيان حرام است و هر کس آن را حالل دانسته به  گويند: موسيقي جايز باشد؟ به همين سبب است که علما مي

گردد که  اند. به ترتيب وقتي مخاطب اين قواعد و اصول قوي را به ذهن بياورد کامال براي  آشکار مي شدت رد کرده

نامند با هم هيچ فرقي ندارند. بلکه بسي اوقات در اين سوردها انحرافي  هاي صوفيان و سرودهايي که ديني مي موسيقي

هاي موسيقي شرقي و غربي  ها مبتذل به تقليد از آهن  ديگر وجود دارد، چرا که برخي اين سرودها را آهن 

گردانند لذا هدف آهن  و شادماني است  آورند و از حالت عادي خارج مي خوانند که شنوندگان را به رقص در مي مي

يت نه خود سرودها، در نتيجه اين مخالفت جديدي با دين، تشبيه به کفار و افراد بي حيا است. لذا اينان در عموم شکا
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وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ »فرمايد:  ها در پيشگاه خداوند متعال، داخل هستند که مي پيامبر از آن

 «30فرقان»اند(. ! قوم من اين قرآن را  رها و از آن دوري کردهپروردگارا :دگوي و پيغمبر مي«: )مَهْجُوراب

اي از جوانان مسلمان خواندن  ه دو سال پي  از اين که به عمان هجرت کنم در دمشق عدهخوب به ياد هست ک

هايي که صوفيان  سرودهاي اسالمي که مفاهيم صحيحي داشتند شروع کردند به اين هدف که با قصيدها و غزل

کشيد که دف زدن هم به ي بوصيري و... مقابله کنند، آن سرودها را ضبط کردند و طولي ن خواندند. مانند: قصيده مي

هاي عروسي با استدالل به اين که  جايز است اجرا کردند، پس از  سرود خواندن اضافه شد، سپس اين کار را در جلسه

ها گوش  آن نوارهاي آنان پخ  شد تا جايي که در بسياري از خانه شب و روز، با مناسبت و بدون مناسبت به آن

شان سرگرمي و عاملي براي ترك قرآن گرديد و اين چيزي جز  ين سرودها برايدادند! اين گونه گوش دادن به ا مي

طور  هاي شيطان نبود که آنان را از توجه و گوش دادن به قرآن دور گردانيد و قرآن همان ي هواها و ناداني با حيله غلبه

 :ويسدن مي (317 /3 ) ابن کثير در  تفسير خود شان متروك ماند.  که در آيه آمده در ميان

«: يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراب»گويد:  دهد که مي خداوند متعال از زبان رسول و نبي خود محمد خبر مي

 «30فرقان»ند(.قرآن را  رها و از آن دوري کرد! قوم من اين پروردگارا)

دادند که کسي به آن گوش کند. خداوند  زه هم نميدادند و اجا اين بدان سبب بود که مشرکان به قرآن گوش نمي

به اين قرآن گوش :  گويند کافران مي«: )ذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِوَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَ»فرمايد:  متعال در اين باره مي

 «26تفصل(. »نيدهنگام تالوت ( آن ياوه سرامي و جار و جنجال ک)، و در ندهيد

ها، ترك ايمان و  کردند تا آن را نشنوند! هجران آن مي ي و جار و جنجاليياوه سراشد  وقتي قرآن بر کفار تالوت مي

عدم تصديق آن بود. و عدم تدبر و فهم آن، ترك عمل به آن و آنچه دستور داده و دوري از آنچه منر کرده هجران آن 

اي يا سرگرمي و سخني  يزهاي ديگر اعم از شعري يا قولي يا موسيقيگرداني از آن به چ است. و به همين صورت روي

رود. از خداوند مهربانِ منت گذارِ تواناي بر هر چه  يا روشي که از چيزي ديگر گرفته شده است، هجران آن به شمار مي

پسندد اعم از  ي که ميگردد نجات دهد و ما را به انجام کارهاي خواهيم که ما را از آنچه موجب خشم او مي بخواهد، مي

شود، توفيق دهد  دارد و خشنود مي حفظ، فهم و عمل به کتاب خود در طول شب و روز به همان صورتي که دوست مي

 که او مهربان و بخشنده است.

اين پايان بحثي است که خداوند متعال توفيق نوشتن آن را برايم فراهم نمود. اميد که خداوند با آن به بندگان  نفر 

و  سبحانک اللهم وبحمدك، أشهد أن ال   ه(. 1415 )گاه روز جمعه بيست و هشت جمادي آخر سال ساند. پايان شامبر

  إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليک.

 ه محمد ناصر الدين األلباني 1415 /6 /28عمان 

 دار السن  چابهار14/1/1422برابر با  20/1/1380پايان ترجمه 

 تربت جام 21/7/79ي پايان تايپ و باز خوان

 حامد فيروزي

  


