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الحمـــد هلل رّب الع�لميـــن، وال�ســـالة وال�ســـالم علـــى �ســـّيد 

المر�سلين، وخ�تم الأنبي�ء، �سّيدن� اأبي الق��سم محّمد، وعلى اآله 

الط�هرين المع�سومين.

من المج�ل�س اّلتي تكثر حوله� الأ�ســـئلة، مج�ل�س الفرح اّلتي 

تق�م لأجل المن��ســـب�ت اّلتي ت�ســـعد الن��س ك�لـــزواج والولدات، 

وغيره�...

فم� هو حكم ال�سرع في هذه المج�ل�س؟

وم� هو الم�سمون اّلذي ينبغي اأن تت�سّمنه؟

ومـــ� هي الحدود اّلتي و�سعه� ال�ســـرع المقّد�س للحف�ظ على 

�سرعّيته�؟

وم� هـــي الت�سّرف�ت اّلتي اأج�زه� ال�ســـرع، اأو منعه� في هذه 

المج�ل�س اأو في خ�رجه�؟

هـــذه الأ�سئلة وغيرهـــ� الكثير من الأ�سئلـــة الأخرى �سنح�ول 

الإج�بة عليه� في هذا الكتـــ�ب، �س�ئلين المولى عّز وجّل اأن يعّم 

الفـــرح قلوب الموؤمنين، واأن ل يحزنن� يوم الح�س�ب، يوم ل ينفع 

م�ٌل ول بنون اإّل من اأتى اهلل بقلٍب �سليم...
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الإ�سالم وجمال�س الفرح
جـــ�ء الإ�ســـالم لير�ســـم الب�سمـــة على �سفـــ�ه الن��ـــس، ويحّقق 

ّقتـــة، وقـــد  لهـــم ال�سعـــ�دة الحقيقّيـــة الدائمـــة، ل الزائفـــة الموؤ

�ســـّرع الإ�ســـالم الفرح، بل حـــّث على اإدخ�ل ال�ســـرور على قلوب 

الموؤمنيـــن وجعـــل له اأجرًا جزياًل عنـــد اهلل تع�لى، وقد ج�ء في 

ّنـــه �س�أل اأحـــد اأ�سح�به:  الروايـــة عـــن الإم�م ال�ســـ�دق Q اأ

»كي���ف مداعب���ة بع�سك���م بع�س���اً؟ قلت: قلي���ل، قال Q: هاّل 

ّن���ك لتدخ���ل بها  ّن المداعب���ة م���ن ح�س���ن الخل���ق واإ تفعل���وا! ف���اإ

ال�س���رور عل���ى اأخي���ك ولق���د كان ر�س���ول اهلل Pيداعب الرجل 

.
(1(

يري���د اأن ي�س���ّره«

وفـــي رواية اأخرى عنه Q: »من �سّر موؤمًنا فقد �سّرني، ومن 

�سّرن���ي فقد �س���ّر ر�سول اهلل P، ومن �سّر ر�س���ول اهلل Pفقد �سّر 

.
(2(

اهلل، ومن �سّر اهلل اأدخله الجّنة«

وعـــن الإم�م الب�قر Q قـــ�ل: في م� ن�جى اهلل مو�سى Q اأن 

 :Q قـــ�ل: »اإّن لي عباداً اأبيحهم جّنتي واأحكمهم فيها، قال مو�سى

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، دار الكتب الإ�سالمية، اآخوندي، الطبعة الث�لثة، ج2، �س663.

)2)  ابن ب�بويه، علي، فقه الر�س�، موؤ�س�سة اأهل البيتR، �س374.
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م���ن ه���وؤلء اّلذي���ن اأبحته���م جّنتك وتحكمه���م فيها؟ ق���ال: من اأدخل 

.
(1(

على موؤمن �سروراً«

لأفراحهـــم  الموؤمنـــون  يعقدهـــ�  اّلتـــي  المج�ل�ـــس  اأّن  �ســـّك  ول 

ومن��سب�تهـــم ال�سعيـــدة تجـــوز فـــي الأ�ســـل، ولكنَّ الـــكالم يبقى في 

ال�سوابط الع�ّمة لل�سكل والم�سمون، وهذا م� �سنذكره في ال�سفح�ت 

الاّلحقة، اإن �س�ء اهلل تع�لى.

)1)  المجل�سي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، موؤ�س�سة الوف�ء، الطبعة الث�نية الم�سححة، ج13، �س356.



الف�سل الأول

�شكل المجل�س



14



متهيد
اإنَّ المج�ل�ـــس اّلتـــي تعقد لمن��سبـــة الفرح، ك�لـــزواج، والموالد، 

وغيرهـــ�... مـــن الم�س�ئـــل اّلتـــي يتع�طـــى بهـــ� الن��ـــس غ�لبـــً� فـــي 

اجتم�ع�تهـــم ومن��سب�تهم، واإذا لم يلتفتوا اإلـــى ال�سوابط ال�سرعّية 

الاّلزم مراع�ته� ف�سيكونون في معر�س الخطر والوقوع في المع��سي 

وال�سخط الإلهّي، والتعريـــف ب�ل�سوابط وترويج ال�سلوكّي�ت ال�سليمة 

هو ال�س�من لتقليل هذه الأخط�ر، ليكون الفرح فرحً� حقيقّيً� م�ستمّرًا 

في الدني� والآخرة.

هـــذه ال�سوابط يجب اأن نالحظ فيه� �سكل المجل�س ومحتواه وم� 

يقّدم فيه من طع�م و�سراب...

ال�سوابط ال�سرعيّة ل�سكل املجل�س
من اأهّم ال�سوابط اّلتي ل بّد اأن تراعى في �سكل مج�ل�س الفرح:

1 ـ خ�صو�صّية المكان:

قد تكون للمك�ن خ�سو�سّيته اّلتي تجعل ال�ستف�دة منه في الأفراح 
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محّرمـــًة، خ�سو�ســـً� اإذا ك�ن م�سهورًا ومعروفً� بكونـــه مك�نً� للمجون 

والف�ســـق والتهّتك، يقول وليُّ اأمـــر الم�سلمين الإم�م الخ�منئّي {: 

»وق���د تك���ون ل�سخ�سّية الع���ازف اأو للكالم الم�سح���وب بالألحان اأو 

للمكان اأو ل�سائر الظروف الأخرى، مدخلّية في اندراج المو�سيقى 

تح���ت المو�سيق���ى المطرب���ة اللهوّي���ة المحّرم���ة اأو تح���ت عن���وان 

الح���رام الآخ���ر، كما اإذا �سارت لأجل تلك الأم���ور موؤّديًة اإلى ترّتب 

.
(1(

مف�شدة«

فينبغـــي اأن تكون اأجواء المك�ن بعيدة عن ال�ستدراج للمع��سي، 

وت�س�عد في المح�فظة على ال�سوابط ال�سرعّية.

2 ـ اجتناب الختالط:

، هو اأر�س خ�سبة للوقوع في الكثير من  اإّن الختـــالط ب�سكٍل ع�مٍّ

النحرافـــ�ت ال�سلوكّيـــة والنف�سّيـــة، واّلتي قد ت�ستـــدرج الإن�س�ن على 

هذيـــن الم�ستوييـــن )ال�سلوك���ّي والنف�س���ّي( لمرحلة يجـــد نف�سه في 

لحظـــة ّم� قد فقد كل الدف�ع�ت النف�سّية اّلتي تح�سّنه من و�سو�س�ت 

ال�سيط�ن والنف�س الأّم�رة ب�ل�سوء.

ومن هن� علين� الحذر من عدم تهيئة المقّدم�ت للوقوع في الحرام 

مـــن حيث �سكل المجل�ـــس ومنع تداخل مج�ل�س الن�ســـ�ء مع الرج�ل، 

مّمـــ� يف�سح المج�ل للنظر اأو ال�ستمـــ�ع المحّرم وغيره، فقد ورد في 

)1)  الإم�م الخ�منئي، علي، اأجوبة ال�ستفت�ءات، دار النب�أ للن�سر، الطبعة الأولى، ج2، �س21.
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.
(1(

الحديث عن الإم�م علّي Q: »الُعيوُن م�ساِئُد ال�سيطاِن«

ومن المن��سِب اأن يكوَن مجل�ُس الن�س�ء بعيدًا عن مجل�س الرج�ل، 

بمقدار ل ت�سل اأ�سواتهنَّ اإلى م�س�مع 

الرج�ل.

3 ـ لبا�س الح�صور:

ينبغـــي للح��سريـــن فـــي مج�ل�س 

الفرح والأعرا�س مراعـــ�َة ال�سوابط 

ال�سرعّية المتعّلقة ب�لمظهر الخ�رجّي 

من خـــالل لب�ـــس الثي�ب اّلتـــي اأحّله� 

اهلل تع�لى لعب�ده، واجتن�ب المالب�س 

اّلتـــي حّرمه� واّلتي ل تليق ب�لإن�ســـ�ن الموؤمن. و�سن�سير ب�سكل موجز 

اإلى الأمور اّلتي نهت ال�سريعة عن اّتخ�ذه� ملب�سً� وهي:

اأ � المالب�س الخليعة:

وهي المالب�س اّلتي تبرز تف��سيل الج�سد لأجل �سيقه�، اأو تحكي 

عّمـــ� تحتهـــ�، اأو تظهر جـــزءًا مّم� يحرم علـــى المراأة اإظهـــ�ره اأم�م 

الأجنبـــّي، فـــ�إذا ك�نت المراأة فـــي معر�س روؤية الرجـــل الأجنبّي، ل 

يجـــوز له� لب�س م� يكون مـــن حيث لونه اأو �سكلـــه اأو كيفّية لب�سه مّم� 

)1)  النوري، ح�سين، م�ستدرك الو�س�ئل، موؤ�س�سة اأهل البيتR، ج14، �س271.

17



.
(1(

يجلب نظر الأجنبّي ويوجب الفتنة والف�س�د

اأّم� اإذا ك�نت المراأة م�أمونة من نظر الرج�ل الأج�نب ومن ترّتب 

.
(2(

المف��سد فال ب�أ�س فيه

ب � الغزو الثقافّي:

هنـــ�ك بع�ـــس الّلب��ـــس اّلـــذي يتن��ســـب مـــع الثق�فـــ�ت الغربّيـــة 

والف��ســـدة، ونتيجـــة الدع�ية والترويج قد يندفـــع الموؤمن للب�س مثل 

هـــذا اللب��س تقليدًا للغـــرب، وترويجً� لثق�فتهـــم و�سخ�سّي�تهم من 

مغّنيـــن وغيرهم، فهل يجوز للم�سلم اأن يّتبع اأ�سلوبهم في التزين اأو 

�ت ال�سعر؟ اأن يقّلدهم في اللب��س اأو ق�سّ

اإّن مح�فظــــة ال�سب�ب وال�س�ّب�ت على مظهرهــــم المتدّين، حّتى في 

ة ك�لموالد والأعرا�ــــس والأفراح، هو ح�جز يمنعون  المن��سبــــ�ت الخ��سّ

من خالله الثق�فة الغربّية الغ�زية لأّمتن� من النت�س�ر، ل �سّيم� في هذا 

الزم�ن اّلذي ي�سعى فيــــه الأعداء لغزو اأفك�ر �سب�بن� وفتي�تن�، والهيمنة 

علــــى عقولهم من خــــالل كّل الو�س�ئــــل الإعالمّية المرئّيــــة والم�سموعة 

وو�س�ئــــل الت�س�لت الحديثة ك�لنترنــــت...، ول �سّك اأّن ترويج الثق�فة 

المع�دية والف��سدة �سيكون له ت�أثيره ال�سلبّي الكبير على المجتمع وعلى 

هوّيتــــه وم�ستقبله، حّتى ينقلب المجتمع ب�سكل تدريجّي ليخ�سر ح��سره 

وم�ستقبلــــه وي�سبــــح رهينــــة بيد تلــــك القوى الكبــــرى ومجــــّرد ت�بع له� 

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س100.

)2)  م.ن.  ج2، �س99.
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وم�ستهلك لمنتج�تهــــ�، في�سبح م�سداقً� للحديث القد�سّي المروّي عن 

 � R � اأّنه اأوحى اهلل اإلى نبّي م���ن اأنبيائه« :Q الإمــــ�م ال�ســــ�دق

قل للموؤمنين: ل تلب�سوا لبا�س اأعدائي، ول تطعموا مطاعم اأعدائي، 

.
(1(

ول ت�سلكوا م�سالك اأعدائي فتكونوا اأعدائي كما هم اأعدائي«

ج � ثياب ال�سهرة:

وهو الّلب��س اّلذي يجعل الإن�س�ن عر�سًة لكالم الن��س وال�ستهزاء 

والتقـــّول عليه، وقد اأّكـــدت رواي�ت كثيرة على حرمـــة هذا النوع من 

الّلب��ـــس، ففـــي الرواية اأّنه دخل عّب�د بن بكـــر الب�سرّي، على الإم�م 

ال�س�دق Q وعليه ثي�ب �سهرة ِغالظ، فق�ل Q: »يا عّباد ما 

 :Q ه���ذه الثي���اب؟ فقال: يا اأب���ا عبد اهلل تعيب عل���يَّ هذا؟ قال

نع���م، ق���ال ر�سول اهلل P: من لب�س ثياب �سهرة ف���ي الدنيا األب�سه 

.
(2(

اهلل ثياب الذّل يوم القيامة«

وكذلك يحرم اأن يلب�ـــس الرجل مالب�س الن�س�ء واأن تلب�س الن�س�ء 

مالب�ـــس الرج�ل، فقد كثـــرت الرواي�ت في ذم هذا النوع من الّلب��س 

ومـــن يلب�سهـــ�، ففي الرواية عـــن اأبي جعفر الب�قـــر Q ق�ل: ق�ل 

ر�ســـول اهلل P: »لع���ن اهلل المحلِّ���ل والمحلَّل له، وم���ن توّلى غير 

موالي���ه، وم���ن اّدع���ى ن�سب���اً ل ُيع���رف، والمت�سّبهي���ن م���ن الرج���ال 

)1)  الحّر الع�ملّي، محّمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة، دار اإحي�ء التراث، بيروت، ج3، �س279.

)2)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر الأنوار، موؤ�ّس�سة الوف�ء، الطبعة الث�نية الم�سّححة، ج67، �س316.
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.
(1(

بالن�ساء، والمت�سّبهات من الن�ساء بالرجال«

»اأخرجوه���م   :Q علـــّي  الإمـــ�م  عـــن  اأخـــرى  روايـــة  وفـــي 

.
(2(

)المت�سّبهين( من بيوتكم فاإّنهم اأقذر �سيء«

4 ـ التبّرج:

ظهـــور المراأة متبّرجة اأم�م الأجنبّي من المحّرم�ت اّلتي ذكره� 

القـــراآن الكريـــم حيث يقول اهلل تع�لـــى في محكم اآي�تـــه: {َوَقْرَن ِفي 

.
(3(

ولَى...}
ُ
َج اْلَجاِهِليَِّة الأ ْجَن تَبَرُّ بُيُوِتُكنَّ َول تَبَرَّ

والمعي�ر ال�سرعّي في م� ت�سعه المراأة من الم�س�حيق التجميلّية 

اأّنـــه »اإذا �س���دق على الّل���ون اأّنه زينة عرف���اً فال يجوز اإظه���اره اأمام 

.
(4(

الأجنبّي«

ويمكن للمراأة اأن تتبّرج اإذا لم يكن هن�ك ن�ظر اأجنبّي.

الوليمة يف الأعرا�س
يوم  في  الوليمة  ُت�سنع  اأن  الأكيدة  ال�سرعّية  الم�ستحّب�ت  من 

اأّول ليلته، ف�إّنه� من ال�سنن الم�سهورة الح�سنة وعن النبّي  الزف�ف 

)1) و�س�ئل ال�سيعة، م.�س، ج17، �س284.

)2) م.ن. ج17، �س285.

)3)  �سورة الأحزاب، الآية: 33.

)4)  من ا�ستفت�ءات مكتب الم�م الخ�منئّي في قّم على النترنت رقم922.

20



ف��ي خ��م�����س: في  اإّل  ول��ي��م��ة  P»ل 

اأو  اأو وك��ار  اأو ع��ذار  اأو خر�س  عر�س 

ركاز«، يعني للتزويج اأو ولدة الولد اأو 

الخت�ن اأو �سراء الدار اأو القدوم من 

.
(1(

مّكة

وينبغي في الوليمة مراع�ة بع�س 

الأمـــور اّلتي اأّكدت عليهـــ� الرواي�ت، 

واّلتي يمكن تلخي�سه� بم� يلي:

1 ـ عدم دعوة الأغنياء فقط:

ة القوم،  فبع�س الن��س يخ�ّس ب�لدعوة الأغني�ء ومن ُي�سّمون بعليَّ

ويمتنـــع عن دعوة الفقراء، هذا النوع مـــن الولئم اّلتي تقفل اأبوابه� 

فـــي وجه الفقـــراء، وتفتح لالأغني�ء فقـــط، في اأ�سلـــوب يوؤّكد طبقّية 

مقيتة وي�سع الحواجز بين الموؤمنين، مثل هذه الولئم تقع في اأ�سفل 

�سّلـــم الولئم من جهة قيمته� ومحبوبّيتهـــ� عند اهلل تع�لى، وقد ورد 

عـــن ر�سول اهلل P: »�س���ّر الولئ���م اأن ُيدعى لها الأغني���اء وُيترك 

.
(2(

الفقراء«

)1)  الخمينّي، روح اهلل المو�سوّي، تحرير الو�سيلة، دار الكتب العلمّية، ا�سم�عيلي�ن، قّم، ج2، �س238.

)2)  م.ن.
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2 ـ الإخال�س هلل في الدعوة:

ففـــي الحديث الآخر عنه P: »وم���ن اأطعم طعاماً رياًء و�سمعًة 

اأطعم���ه اهلل مثل���ه م���ن �سديد جهّن���م، وجعل ذلك الطع���ام ناراً في 

.
(1(

بطنه حّتى ُيق�سى بين النا�س«

3 ـ عدم الإ�صراف اأو التبذير في الطعام:

اإذ اأّن بع�س الن��س يقوم ب�إعداد كمّية كبيرة من الطع�م بحيث تفوق 

ة مّرات، وعنـــد نه�ية الزف�ف يقومون برميه�  ح�جـــة الح��سرين بعدَّ

فـــي القم�مة، وهذا العمل فيه اإ�سراٌف في الإنف�ق وتبذيٌر للم�ل، يقول 

ْر  ِبيِل َول تُبَذِّ ُه َواْلِم�ْسِكيَن َواْبَن ال�سَّ تع�لى في كت�به العزيز: {َواآِت َذا اْلُقْربَى َحقَّ

.
(2(

ْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً} يَاِطيِن َوَكاَن ال�سَّ ِريَن َكانُوا اإِْخَواَن ال�سَّ تَْبِذيراً ٭ اإِنَّ اْلُمبَذِّ

ْنَفُقوا 
َ
ويقول تع�لى في اآية اأخرى في و�ســـف الموؤمنين: {َوالَِّذيَن اإَِذا اأ

.
(3(

لَْم يُ�ْسِرُفوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذِلَك َقَوامًا}

وُيروى اأّن الإم�م ال�س�دق Q مّثل في �سرح الآية: ... »فاأخذ 

قب�سًة من ح�سى وقب�سها بيده، فقال: هذا الإقتار اّلذي ذكره اهلل 

عزَّ وجلَّ في كتابه، ثّم قب�س قب�سة اأخرى فاأرخى كّفه كّلها، ثّم 

قال: هذا الإ�سراف، ثّم اأخذ قب�سة اأخرى فاأرخى بع�سها واأم�سك 

)1) و�س�ئل ال�سيعة، م. �س. ج42، �س312.

)2)  �سورة الإ�سراء، الآيت�ن: 26 و 27.

)3)  �سورة الفرق�ن، الآية: 67.

22



.
(1(

بع�سها وقال: هذا القوام«

فعندمـــ� يقوم الإن�س�ن ب�لوليمة يكـــون هدفه البركة والر�سى من 

، اإّل اأّن مثل هـــذه الأعم�ل قد تفّوت  اهلل تع�لـــى والأجـــر منه عزَّ وجلَّ

البركة، وتقف ح�جزًا يمنع الر�سى.

خال�سة ال�سوابط ال�سرعيّة
ن�ستخل�س اأّن ال�سوابط ال�سرعّية ل�سكل المجل�س م� يلي:

1 ـ  اللتف�ت اإلى خ�سو�سّية المك�ن )ل يكون مك�نً� للهو والحفالت 

المحّرمة(.

2  ـ عدم الختالط.

3  ـ عدم لب�س المالب�س الت�لية:

اأ ـ مالب�س ال�سهرة.

ب ـ م� يرّوج الغزو الثق�في.

ج ـ الحرير للرج�ل.

د ـ الثي�ب الخليعة للن�س�ء.

4  ـ مراع�ة عدم ظهور المراأة متبّرجة اأم�م الأجنبّي.

ت�ستحـــّب الوليمـــة فـــي الأعرا�ـــس وهي مـــن ال�سنـــن المروّية عن 

.P الر�سول الأكرم

)1)  الكليني، محّمد بن يعقوب، الك�في، ج4، �س55.
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الف�سل الثاين

م�شمون المجل�س
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متهيد
اأّن ل�سكل المجل�س �سوابط، ف�إنَّ لم�سمون المجل�س الحّظ  كم� 

له�  الف�سل  هذا  في  و�سنتعّر�س  ال�سرعّية،  ال�سوابط  من  الأكبر 

ب�لتف�سيل، مبدين راأي ال�سرع المقّد�س فيه�.

م�  في  له�  �سنتعّر�س  عن�وين  عّدة  يت�سّمن  المجل�س  وم�سمون 

يلي:

اأّولً: الغناء
ما هو الغناء؟

الُمطرب  الترجيع  م��ع  ك��ان  اإذا  الإن�����س��ان  ���س��وت  ه��و  »ال��غ��ن��اء 

.
(1(

الّلهو والمع�سية« المتنا�سب مع مجال�س 

ة  والمق�سود ب�لترجيع هو علّو وانخف��س ال�سوت بطريقة خ��سّ

ومتن��سقة، والطرب هو ح�سول الخّفة في الروح.

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س22.
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ما الحكم ال�صرعّي للغناء؟

اإليه  ال�ستماع  ول  التغّني  يجوز  ول  ُمطلقاً،  ح��راٌم  »الغناء 

مبا�سر  بنحو  ك��ان  و�سواء  ال��م��راأة،  من  اأم  الرجل  من  ك��ان  �سواء 

اأم  الّلهو  اآلت  با�ستعمال  كان م�سحوباً  و�سواء  الكا�سيت،  على  اأم 

.
(1(

ل«

ــس اأن  ــ�� ــن وقـــد يـــُظـــّن بــعــ�ــس ال

اأم�م  فقط  مــحــّرم  الغن�ء  ا�ستم�ع 

ب��ستم�عه  ب�أ�س  ل  ــه  واأّن الآخــريــن، 

الإن�س�ن  يكون  حينم�  الخلوات  في 

لوحده، اأو حينم� ل يت�أّثر بم�سمونه، 

وهذا خط�أ لأّن اهلل حّرم الغن�ء بكّل 

غن�ء  من  ا�سُتثني  م�  اإّل  الأحـــوال، 

الن�س�ء في الزف�ف.

�سواء  مطلقاً  ال��غ��ن��اء  اإل���ى  ال���س��ت��م��اع  »ي��ح��رم  ــه  اأّن والخال�سة 

بها  تاأّثر  و�سواٌء  الآخرين،  بح�سور  اأم  وح��ده  البيت  في  �سمعها 

.
(2(

اأم ل«

 ،R البيت  اأهل  Pاأو  النبّي  لذكر  الفرح  مجل�س  كون  اإّن 

المحّرمة  الألح�ن  ا�ستخدام  يبّرر  ل  مدحهم  في  الكلم�ت  وكون 

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س25.

)2)  م.ن. ج2، �س23.
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محّرم  »ال��غ��ن��اء  بل  والمع�سية،  الّلهو  مج�ل�س  مع  تتن��سب  اّلتي 

والمراثي  والآذان  وال���ق���راآن  ال��دع��اء  ف��ي  ح��ّت��ى  م��ط��ل��ق��اً،  ���س��رع��اً 

.
(1(

وغيرها«

به  التج�رة  يجعل  ال�سرعّية  المحّرم�ت  من  الغن�ء  كــون  اإنَّ 

محّرمًة، والك�سب اّلذي يح�سل من خالله �ُسحتً� ـ اأي م�ًل حرامً�ـ، 

وتوزيع  و�سراء  بيع  يجوز  »... فال   :} الخ�منئي  الإم�م  يقول 

على  اأو  الغناء  على  تحتوي  كانت  اإذا  فيما  الأ�سرطة؛  هذه  مثل 

.
(2(

اإليها« المو�سيقى اللهوّية المحّرمة ول ال�ستماع 

الغناء في القراآن الكريم والروايات ال�صريفة

اأّن الغن�ء من المحّرم�ت ال�سرعّية، وقد حّذرن� اهلل تع�لى  بم� 

القراآن  في  ُو�سف  فقد  عنه،  ب�لجتن�ب  واأمرن�  له،  التعّر�س  من 

الكريم والرواي�ت ال�سريفة بعّدة �سف�ت منه�:

1  ـ قول الزور:

ْوثَاِن َواْجتَِنبُوا 
َ
أ
ْ

ْج�َس ِمَن ال ق�ل اهلل تع�لى في كت�به العزيز: {َفاْجتَِنبُوا الرِّ

.
(3(

وِر} َقْوَل الزُّ

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س27.

)2) م.ن.  ج2، �س24.

)3)  �سورة الحّج، الآية: 30.
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: {َواْجتَِنبُوا  وفي الرواية: �س�ألت اأب� عبد اهلل Q عن قوله عزَّ وجلَّ

.
(2(

 ق�ل Q: »قول الزور: الغناء«
(((

وِر} َقْوَل الزُّ

2  ـ لهو الحديث:

ففي الرواية عن محّمد بن م�سلم، عن اأبي جعفر Q �سمعته 

الآي��ة: {َوِمَن  وتال هذه  الّنار،  عليه  اهلل  وعد  مّما  »الغناء  يقول: 

ُهُزواً  َويَتَِّخَذَها   
ٍ

ِعْلم ِبَغْيِر  اهلِل  �َسِبيِل  َعْن  لَّ  ِليُ�سِ اْلَحِديِث  لَْهَو  يَ�ْستَِري  َمْن  النَّا�ِس 

.
(4(

»
)((

ولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن}
ُ
اأ

3  ـ من عناوين الباطل:

الإم�م  اأّي  ـ  الخرا�س�نّي  �س�ألت  قــ�ل:  يون�س  عن  الرواية  ففي 

اأّنك  عنك  ذكر  العّب��سّي  اإّن  وقلت:  الغن�ء؟  عن  ـ   Q الر�س� 

ترّخ�س في الغن�ء فق�ل Q: »كذب الزنديق ما هكذا ُقلت له، 

Q ف�ساأله  اأبا جعفٍر  اأتى  اإّن رجاًل  الغناء، فُقلُت:  �ساألني عن 

عن الغناء، فقال: يا ُفالن اإذا مّيز اهلل بين الحّق والباطل فاأين 

.
(5(

يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمَت«

)1)  �سورة الحج، الآية:30.

)2)   و�س�ئل ال�سيعة، م.�س. ج17، �س303.

)3)  �سورة لقم�ن، الآية: 6.

)4) و�س�ئل ال�سيعة، م.�س.ج17، �س304.

)5) م.ن. ج17، �س306.
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4  ـ ال�صرك الخفّي:

عب�دًة  اأخالقّيً�  ُتعتبر  المع��سي  من  مع�سية  اأّي  ارتك�ب  لأّن 

عن  الّرواية  ففي  الغن�ء،  فكذلك  ال�سيط�ن،  بركب  ولحوقً�  للهوى 

اإلى ناطٍق فقد عبده،  اأ�سغى  »من  Q ق�ل:  الب�قر  اأبي جعفر 

فاإن كان الّناطق يوؤّدي عن اهلل عزَّ وجلَّ فقد عبد اهلل، واإن كان 

.
(1(

الّناطق يوؤّدي عن ال�ّسيطان فقد عبد ال�سيطان«

اآثار الغناء على قلب الإن�صان

ومن  ــــ�رًا،  واآث مف��سد  العب�د  على  اهلل  حــّرمــه  عمل  لكّل  اإّن 

المف��سد اّلتي ُذكرت للغن�ء:

الإن�س�ن،  قلب  في  النف�ق  ينبت  ـ    1

ففي الرواية عن الإم�م ال�س�دق 

النفاق،  ي���ورث  »ال��غ��ن��اء   :Q

.
(2(

الفقر« ويعقب 

2ـ   يورث ق�س�وة القلب، فهو من اأ�سب�ب 

جمود الدمعة وعدم الخ�سوع عند 

ذكر اهلل تع�لى، ففي و�سّية النبّي 

علّي  »ي��ا  قــ�ل:   ،Q Pلعلّي 

)1) و�س�ئل ال�سيعة، م.�س. ج17، �س317.

)2) م.ن. ج17، �س309.
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يد، واإتيان  ثالثة يق�سين القلب: ا�ستماع الّلهو، وطلب ال�سّ

.
(1(

باب ال�سلطان«

كم� اأّن اّلذي ينّزه نف�سه عن هذه المع�سية خوفً� من اهلل تع�لى 

له  المّتقين  تع�لى  اهلل  به  وعد  اّلذي  الأجر  �سين�ل  ف�إّنه  له،  وحّبً� 

Q ق�ل: »من نّزه  في الآخرة، ففي الرواية عن الإم�م الّر�س� 

نف�سه عن الغناء فاإّن في الجّنة �سجرة ياأمر اهلل عزَّ وجلَّ الّرياح 

اأن تحّركها، في�سمع منها �سوتاً لم ي�سمع مثله، ومن لم يتنّزه 

.
(2(

عنه لم ي�سمعه«

بيت الغناء

خ�ليً�  بيتً�  يكون  اأن  الطبيعي  من  ب�لمع��سي  الع�مر  البيت  اإّن 

هكذا  اإلى  تدخل  لن  المالئكة  اأّن  كم�  الإلهّية،  الرحمة  اآثــ�ر  من 

بيت.

الغن�ء  بيت  اأّنه� ت�سف  لوجدن�  قلياًل  الرواي�ت  اإلى  التفتن�  ولو 

هذه  بع�س  يلي  مــ�  فــي  و�سنعر�س  ال�سّيئة،  ــ�ف  الأو�ــس مــن  بعد 

الرواي�ت:

عن الإم�م ال�س�دق Q: »بيُت الِغَناِء ل ُتوؤَْمُن فيه الَفِجيَعة، 

.
(3(

ول ُتجاُب فيه الَدعوة، ول يْدُخلُه الملَك«

)1)   و�س�ئل ال�سيعة، م.�س. ج17، �س314.

)2) م.ن. ج17، �س317.

)3) م.ن. ج17، �س303.
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وعنه Q حينم� �ُسئل عن الغن�ء؟ فق�ل Q: »ل تدخلوا 

.
(1(

 معر�ٌس عن اأهلها«
ُ
بيوتاً اهلل

اإلى  اهلل  ينظر  ل  مجل�س  »ال��غ��ن��اء  يقول:  اأي�سً�   Q وعنه 

: {َوِمَن النَّا�ِس َمْن يَ�ْستَِري لَْهَو اْلَحِديِث  اأهله، وهو مّما قال اهلل عزَّ وجلَّ

.
(3(

» 
)((

لَّ َعْن �َسِبيِل اهلِل} ِليُ�سِ

الغناء في مجال�س الأفراح

الرج�ل  بين  تختلف  الأفـــراح  مج�ل�س  فــي  الغن�ء  حرمة  اإّن 

الغن�ء  حرمة  فــي  لديهم  الحكم  يختلف  ل  ف�لرج�ل  والن�س�ء، 

»فال  الن�س�ء  ــ�  اأّم وغيره،  العر�س  بين 

خ�سو�س  في  للن�ساء  التغّني  في  باأ�س 

مجال�س زفاف العرو�س، ول مانع من 

حال  ف��ي  ال��ع��زف  اآلت  ا���س��ت��خ��دام��ه��ّن 

المجال�س  تلك  خ�سو�س  ف��ي  التغّني 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��م��ت��ع��ارف ف��ي��ه��ا، واأّم����ا 

ف���ي غ��ي��ر ت��ل��ك ال��م��ج��ال�����س ف���ال يجوز 

.
(4(

بحال«

)1) م.ن. ج17، �س306.

)2)  �سورة لقم�ن، الآية: 6.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، م.�س. ج17، �س307.

)4)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س22.
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ولكن ل بّد من مراع�ة عدد من الأمور:

1  ـ اأن يكون العر�س للزف�ف، اأي م� ي�سّمى في عرفن� »النقلة«، 

ففي غير هذه المن��سبة ل يجوز الغن�ء مطلقً�.

ً� ب�لن�س�ء فقط. 2  ـ اأن يكون الَتغّني خ��سّ

3  ـ اأن ل ي�سمع اأ�سواتهّن الرج�ل.

الرق�س  كح�سول  اأخرى  مف��سد  في  الغن�ء  يت�سّبب  ل  اأن  ـ    4

لل�ّسهوات. المثير  الخليع 

خالل  مــن  اللهوّية  والمو�سيقى  الأغــ�نــي  اإ�ستم�ع  يجوز  ول 

.
(1(

الأ�سرطة الم�سّجلة حّتى في الأعرا�س

ثانياً:املو�سيقى
م،  المو�سيقى له� الكثير من الأنواع وفيه� المحلَّل، وفيه� المحرَّ

م  والمحرَّ المحلَّل  لنمّيز  الأنــواع  هذه  عن  يلي  م�  في  و�سنتحّدث 

اآلته�. منه�، وحكم ا�ستعم�ل 

المحّرمة: المو�صيقى 

اأنواع المو�سيقى المتع�رفة، فم� هو ال�س�بط  الكثير من  هن�ك 

م؟ والحّد بين المحلَّل منه� والمحرَّ

)1)  موقع مكتب �سم�حة الإم�م الخ�منئي عبر �سبكة النترنت، ق�سم الإ�ستفت�ءات الجديدة، ب�ب الثق�فة والفنون 

م�س�ألة اإ�ستم�ع الأغ�ني من خالل ال�سريط.
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فق�ل:  ال�سوؤال  { على هذا  الخ�منئي  الإم�م  �سم�حة  اأج�ب 

ال��م��و���س��ي��ق��ى الّلهوّية  ال���ُع���رف م��ن  ب��ن��ظ��ر  ت��ع��ّد  »م���ا ك��ان��ت م��ن��ه��ا 

المطربة المتنا�سبة مع مجال�س الّلهو والباطل؛ فهي المو�سيقى 

الكال�سيكّية  ال��م��و���س��ي��ق��ى  ب��ي��ن  ذل���ك  ف��ي  ف���رق  ب��ال  ال��م��ح��ّرم��ة، 

وغيرها، وت�سخي�س المو�سوع موكول اإلى نظر المكلَّف الُعرفي، 

.
(1(

والمو�سيقى اّلتي لي�ست كذلك ل باأ�س بها في نف�سها«

اأن  فعلين�  ّم�  لحنً�  �سمعن�  لو  الع�م،  المعي�ر  هذا  على  وبن�ًء 

اأم  والب�طل  الّلهو  مج�ل�س  مع  متن��سب  الّلحن  هذا  اأنَّ  هل  نعرف 

اّلذي  الّلحن  هذا  مو�سوع  �سّخ�سن�  قد  نكون  ذلك  تبّين�  ف�إذا  ل؟ 

يكن  لم  لو  اأّم�  حرام،  فهو  لمج�ل�سهم  من��سبً�  ك�ن  فلو  �سمعن�ه، 

من��سبً� لمج�ل�سهم فهو حالل.

من��سبً�  الّلحن  هذا  ك�ن  اإذا  يعرف  اأن  المكّلف  على  تعّذر  ولو 

واألح�نهم  مج�ل�سهم  بكيفّية  علمه  لعدم  ل،  اأم  الف�سق  لمج�ل�س 

ز  ُيميِّ الُعرف  فــ�إّن  الن��س،  وي�س�أل  الُعرف  اإلــى  يرجع  اأن  فيمكنه 

المطربة  المو�سيقى  �سفة  ومن  غيره�،  عن  الّلهوّية  المو�سيقى 

ب�سبب  الّطبيعية  حالته  عن  نوعاً  الإن�سان  »تخرج  اأّنه�  الّلهوّية 

م��ا ت��ح��ت��وي��ه م��ن خ�����س��ائ�����س م��ّم��ا ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع م��ج��ال�����س الّلهو 

.
(2(

والمع�سية...«

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س20.

)2)  م.ن.  ج2، �س20.
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التراثّية: المو�صيقى 

هن�ك اعتق�د �س�ئع بين الكثيرين، اأّن المو�سيقى التراثّية ج�ئزة 

المو�سيقى  كحكم  التراثّية  المو�سيقى  حكم  اأّن  والحقيقة  �سرعً�، 

»ما  �س�بقً�،  ذكرت  اّلتي  الأ�س��سّية  �بطة  لل�سّ وتخ�سع  ع�ّم  ب�سكل 

الّلهو  لمجال�س  المنا�سبة  اللهوّية  المو�سيقى  م��ن  ع��رف��اً  تعّد 

التقليدّية  بين  ف��رق...  دون  من  مطلقاً  ح��رام  فهي  والمع�سية 

.
(1(

وغيرها« التراثّية 

حكم الآلت المو�صيقّية:

هن�ك نوع�ن من الآلت المو�سيقّية:

المو�سيقى  في  فقط  ت�ستعمل  اأي  ب�لحرام،  ة  مخت�سّ اآلت  1ـ 

المحّرمة.

2 ـ اآلت م�ستركة ت�ستعمل في الحالل وفي الحرام اأي�سً�.

ولكّل من هذين النوعين من الآلت حكمه الخ��ّس.

»كالدربّكة« مثاًل، ف��ستعم�له�  ب�لحرام  ة  المخت�سّ الآلت  ف�أّم� 

حراٌم �سرعً�.

اأّم� لو ك�نت م�ستركة بين المحّلل والمحّرم ك�آلة الكم�ن مثاًل، 

اّلتي  الألح�ن  ُين��سب  ل  كونه  عليه�،  ُيعزف  م�  حلَّيِة  في  ف�لمعي�ر 

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س27.
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»ا�ستعمال  اأّن  الأمر  وخال�سة  والب�طل.  اللهو  مج�ل�س  في  ُتعزف 

مع  متنا�سبة  مطربة  لهوّية  بكيفّية  والمو�سيقى  ال��ع��زف  اآلت 

.
(1(

مجال�س اللهو والطرب حرام مطلقاً«

بيع و�صراء الآلت المو�صيقّية:

بعد اأن مّيزن� اأنواع الآلت المو�سيقّية والمحّلل منه� من المحّرم، 

ف�إّن من المن��سب اأن نتعّر�س لذكر حكم بيع و�سراء هذه الآلت.

ب�لحرام  ة  المخت�سّ الآلت  ف�أّم�  ب�لحرام:  ة  المخت�سّ الآلت 

فمن الوا�سح اأّنه ل يجوز بيعه� ول �سراوؤه�، حيث ل ُي�ستف�د منه� 

اإّل في الحرام.

وبيع  ب�سراء  ب�أ�س  ل  والحرام:  الحالل  بين  الم�ستركة  الآلت 

الآلت الم�ستركة لعزف المو�سيقى غير اللهوّية لالأغرا�س المحّللة 

»ال�سراء  اأن ل يكون  ُي�سترط  ، ولكن 
(2(

اإليه� ب�أ�س في ال�ستم�ع  ول 

.
(3(

المحّرمة« ال�ستفادة  بق�سد 

المو�صيقى: حكم تعّلم 

حرام،  هو  م�  ومنه�  حــالل  هو  م�  المو�سيقى  من  اأّن  اّت�سح 

قبيل  من  المحّرم  غير  للعزف  المو�سيقى  تعّلم  للمكّلف  ويجوز 

)1) اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س32.

)2) م.ن.ج2، �س28.

)3)  م.ن.  ج2، �س33.
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الثق�فّية  البرامج  لإجراء  اأو  الدينّية،  اأو  الثورّية  الأن��سيد  اإجراء 

المفيدة واأمث�ل ذلك، مّم� يكون لغر�س عقالئّي مب�ح، على �سرط 

.
(1(

اأن ل يكون م�ستلزمً� لمف��سد اأخرى

العزف  ت��ع��ّل��م  م��ن  م��ان��ع  »ل   :} الخ�منئّي  ـــ�م  الإم يــقــول 

.
(2(

وتعليمه في نف�سه لذلك«

الّت�صخي�س: ال�صتباه في 

الأن��سيد  من  ــواع  الأن بع�س  ت�سخي�س  البع�س  على  ُي�ستبه  قد 

في�سّك المكّلف هل هي داخلة تحت عنوان الغن�ء المحّرم، اأو تحت 

عنوان الن�سيد الثورّي، وهذا ين�س�أ اأحي�نً� من كون المن�سد اأو الملّحن 

من غير المتدّينين، رغم كون الن�سيد يحتوي على الم�س�مين الجّيدة 

كمق�ومة الحتالل، فم� هو الحكم في مثل هذه الح�لة؟ 

اإّن المعي�ر في الحّلية والحرمة هو م� ذكرن�ه من التن��سب مع 

تكن  لم  »اإذا  ولهذا  ذلك،  وعدم  والطرب  والب�طل  اللهو  مج�ل�س 

باأ�س  فال  اللهوّي،  المطرب  الغناء  من  الم�ستمع  بنظر  الكيفيَّة 

لم�سمون  ول  المغنِّي  ونية  لق�سد  دخل  ول  اإليها  ال�ستماع  في 

.
(3(

ما يتغنَّى به في ذلك«

)1)  راجع: اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س25.

)2)  م.ن، ج2، �س26.

)3) م.ن.  ج2، �س29.
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الأن��سيد  ُين�سد  مّمن  الح�سنة  النواي�  اأ�سح�ب  بع�س  يكون  وقد 

ُي�ستعمل  اّلــذي  اللحن  ولكّن  �سليم،  بم�سمون  المدائح  اأو  الثورّية 

يتن��سب في كيفّيته مع مج�ل�س الطرب واللهو، ففي مثل هذه الح�لة 

يكون ال�ستم�ع له محّرمً� رغم نّيته الح�سنة وم�سمونه ال�سليم، لأّن 

المعي�ر هو الكيفّية واللحن كم� يوؤّكد جواب الإم�م الخ�منئّي { 

ال�س�بق.

والت�سفيق الرق�س  ثالثاً: 
اإّن الرق�س من الع�دات اّلتي تح�سل في مج�ل�س الفرح وخ�رجه� 

منذ قديم الزم�ن وم� زالت اإلى يومن� هذا، فما هي النظرة ال�سرعّية 

اإلى هذا العمل؟ وما هي الحدود ال�سرعّية فيه؟

من  ُيعتبر  تراثّي  اأنــواعــه  وبع�س  للرق�س،  كثيرة  اأنــواع  هن�ك 

الموروث�ت والتق�ليد في هذا البلد اأو ذاك، ول داعي لتف�سيل اأنواع 

لحّلية  واحد  لكّل منه�، فهن�ك ميزان  �سرعّي  وو�سع حكم  الرق�س 

الرق�س اأو حرمته، هذا الميزان ن�ستطيع اأن نطبقه على اأّي نوع من 

الرق�س لنعرف حكمه، وهذا م� �سيّت�سح في م� يلي.

للرق�س ال�صرعّي  الحكم 

اإ�سك�ل  ففيه  للهو  وم�سخ�سً�  مظهرًا  يكون  اّلـــذي  الرق�س 
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اأو  لل�سهوة  مثيرًا  يكون  اّلذي  الرق�س  واأّم�  تركه،  وجوبً�  والأحوط 

ي�ستلزم الحرام اأو المف�سدة فهذا ل اإ�سك�ل في حرمته، وعلى هذا 

يّت�سح م� يلي:

اإّن اأنواع الرق�س المختلط اّلتي قد تح�سل في الحفالت وتكون 

تكون  والمف��سد،  ال�سهوة  من  تخلو  ل  واّلتي  وامـــراأة،  رجــل  بين 

محّرمة بال اإ�سك�ل.

يجوز الرق�س للن�س�ء دون اختالط، اإذا لم تترّتب عليه اإث�رة 

خرى.
ُ
لل�سهوات اأو مف�سدة اأ

مع  ك�ن  اأو  لل�سهوة،  مثيرة  بكيفّية  ك�ن  اإن  التراثّي،  الرق�س 

ا�ستعم�ل اآلت اللهو بكيفّية لهوّية، اأو ك�ن مّم� يترّتب عليه الف�س�د، 

اللهو ف�لأحوط  واإّل ف�إن �سدق عليه  ب�أ�س فيه  واإّل فال  فهو حرام، 

وجوبً� تركه.

ي�سطّف  وفيه  الدبكة  ي�سّمى  للرج�ل  �سعبّي  رق�ٌس  لبن�ن  في 

الرج�ل جنبً� اإلى جنب، ويرق�سون مع اأو بال مو�سيقى.

اأّوًل: هل هذا ج�ئز، �سواء ك�ن مع المو�سيقى اأو بدونه�؟

يقراأ  من  هن�ك  وك�ن  ت�سفيق،  بال  اأو  مع  ج�ئز  هذا  هل  ثانياً: 

موالد نبوّية مع لحن؟

ثالثاً: اإذا ج�ز فهل ي�سّح اأم�م الن�س�ء؟

بكيفّية  ك�نت  اإذا   لبن�ن(  في  معروف  �سعبّي  )رق�ٌس  الّدبكة 
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اأو  لهوّية،  بكيفّية  اللهو  اآلت  ا�ستعم�ل  مع  ك�نت  اأو  لل�سهوة،  مثيرة 

 
(1(

ك�نت مّم� يترّتب عليه� الف�س�د، فهي حرام، واإّل فال ب�أ�س فيه�

م� لم ي�سدق عليه� عرفً� اأّنه� رق�س.

ب�ل�سيف  الأعرا�س،  في  تحدث  قد  اّلتي  الفلكلورّية  الحرك�ت 

والتر�س ت�س�حبه� حرك�ت فّنّية »فاإذا كانت ب�سورة لعبة ريا�سّية 

فيها  اإ���س��ك��ال  ف��ال  النف�س  على  خ��وف  فيها  يكن  ول��م  ترفيهّية، 

لهوّية مطربة  بكيفّية  المو�سيقّية  الآلت  ا�ستعمال  واأّما  بذاتها، 

.
(2(

فال يجوز بحال«

رق�س الزوجين

اأو الرجل  هل رق�س المراأة لزوجه� 

لزوجته حرام؟

»اإذا  اأّنه:  والجواب على هذا ال�سوؤال 

العك�س  اأو  لزوجها  الزوجة  رق�س  كان 

باأ�س  ف���ال  م���ح���ّرم  ارت����ك����اب  دون  م���ن 

، وارتك�ب المحّرم مثل اأن يكون 
(3(

فيه«

الرق�س على وقع غن�ء محّرم...

)1)  موقع ا�ستفت�ءات الإم�م الخ�منئي في �سبكة الإنترنت.

)2)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س36.

)3)  م.ن، �س35.

41



رق�س الن�صاء اأمام الرجال

حكم  هو  م�  ُترى  في�  زوجه�،  اأم�م  المراأة  رق�س  حكم  عرفن� 

رق�سه� اأم�م الأج�نب؟

اأمام الأجانب  »اإّن رق�س المراأة   :} يقول الإم�م الخ�منئي 

.
(1(

حرام مطلقاً«

وحينم� �ُسئل عن حكم رق�س الن�س�ء اأم�م الرج�ل في مج�ل�س 

المو�سيقّية، وم� هو  ُت�ستعمل فيه� الآلت  واّلتي  القروّية  الأعرا�س 

تج�هه؟  التكليف 

كّل  الأجانب وكذلك  اأمام  الن�ساء  »اإّن رق�س  �سم�حته:  اأج�ب 

اإلى المف�سدة واإثارة ال�سهوة حرام، وا�ستعمال اآلت  رق�س يوؤّدي 

فهو  مطربة  ملهية  بكيفّية  كان  اإذا  اإليها  وال�ستماع  المو�سيقى 

حرام اأي�ساً. ووظيفة المكّلفين في هذه الحالت هي النهي عن 

.
(2(

المنكر«

المجال�س الت�صفيق في 

الت�سفيق في مج�ل�س الأفراح ع�دة معروفة، وهو �سرب راَحتي 

اأو  الإن�س�د  مع  ويترافق ع�دة  الفرح،  تعبيرًا عن  ببع�سهم�  اليدين 

الغن�ء، فم� هو راأي ال�سريعة الإ�سالمّية فيه؟

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س35.

)2)  م.ن. ج2، �س36.
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»فال  ال�سرعّية،  المحّرم�ت  من  لي�س  ذاته  بحدِّ  الت�سفيق  اإّن 

.
(1(

اإ�سكال في الت�سفيق على النحو المتعارف«

ومن الأمور اّلتي تح�سل في الموالد 

ت�سفيق  �ــســوت  ي�سل  اأن  والأفــــــراح، 

يجوز  فهل  الرج�ل  اأ�سم�ع  اإلى  الن�س�ء 

هذا الأمر؟

ــه  اأّن  } الخ�منئي  الإمـــ�م  يــقــول 

ما  الأج��ن��ب��ّي،  �سمعه  واإن  »ح��ّت��ى  يجوز 

 .
(2(

مف�سدة« عليه  تترّتب  مّما  يكن  لم 

�سمعه  واإن  ــى  حــّت جــ�ئــز  ف�لت�سفيق 

عليه  تــتــرّتــب  ل  اأن  بــ�ــســرط  ــّي  ــب الأجــن

مف�سدة.

الفرح  عن  للتعبير  الأف�سل  الأ�سلوب  هو  لي�س  الت�سفيق  لكّن 

الدينّي،  المجل�س  اأج���واء  تعّطر  »اأن  الت�سفيق  من  الأف�سل  بل 

ب��ال�����س��ل��وات وال��ت��ك��ب��ي��ر خ�����س��و���س��اً ف��ي ال��م��را���س��م اّل��ت��ي ت��ق��ام في 

بثواب  ل��ك��ي تحظى  ال�����س��الة  واأم���اك���ن  وال��ح�����س��ي��ن��ّي��ات  ال��م�����س��اج��د 

.
(3(

والتكبير« ال�سلوات 

)1)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، م.�س، ج2، �س38.

)2) م.ن.  ج2، �س38.

)3) م.ن.  
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املجل�س م�سمون  خال�سة 
خال�سة م� في م�سمون المجل�س:

الغناء: �سوابط 

الغن�ء- وهو م� يكون بكيفّية لهوّية م�سّلة عن �سبيل اهلل - حرام 

ول فرق في ذلك بين مجل�س العر�س الن�س�ئي وغيره من المجل�س. 

وكذا الح�ل ب�لن�سبة للرج�ل ف�إّنه ل يجوز لهم الغن�ء مطلقً�.

 �سوابط المو�سيقى:

مع  تتن��سب  اّلتي  اللهوّية  المطربة  هي  المحّرمة  المو�سيقى 

والمع�سية. اللهو  مج�ل�س 

ويجوز  ب�لحرام،  ة  المخت�سّ المو�سيقّية  الآلت  ا�ستعم�ل  يحرم 

ا�ستعم�ل الآلت الم�ستركة في الأغرا�س المحلّلة.

تن��سب  ك�نت  فــ�إن  وغيره�،  التراثّية  المو�سيقى  بين  فرق  ل 

مج�ل�س اللهو فهي محّرمة واإّل فهي محلّلة.

الرق�س: �سوابط 

مع  كــ�ن  اأو  لل�سهوة  مثيرة  بكيفّية  كــ�ن  اإن  مــحــّرم  الرق�س 

ا�ستعم�ل اآلت اللهو بكيفّية لهوّية، اأو ك�ن مّم� يترّتب عليه الف�س�د، 

وكذا اإذا ك�ن م�سداقً� ومظهرًا للهو ففيه اإ�سك�ل والأحوط وجوبً� 

تركه.
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اإذا لم تترّتب عليه مف�سدة  الن�س�ء دون اختالط،  يجوز رق�س 

لل�سهوات. واإث�رة 

مع  كــ�ن  اأو  لل�سهوة،  مثيرة  بكيفّية  كــ�ن  اإن  التراثّي  الرق�س 

ا�ستعم�ل اآلت اللهو بكيفّية لهوّية، اأو ك�ن مّم� يترّتب عليه الف�س�د، 

فهو حرام، واإّل فال ب�أ�س فيه.

اإّن الت�سفيق بحّد ذاته لي�س من المحّرم�ت ال�سرعّية، والأف�سل 

من الت�سفيق اأن تعّطر اأجواء المجل�س الدينّي ب�ل�سلوات والتكبير، 

والح�سيّني�ت  الم�س�جد  في  تق�م  اّلتي  المرا�سم  في  خ�سو�سً� 

واأم�كن ال�سالة لكي تحظى بثواب ال�سلوات والتكبير.
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الف�سل الثالث

ت�شوير المجل�س
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الت�سوير
اإّن الت�سوير قد �س�ع وانت�سر بين الن��س، فمن خالله يحتفظون 

عن  ب�سور  ويحتفظون  واأحــبــ�ئــهــم،  من��سب�تهم  عــن  بــذكــريــ�ت 

اإليه  يميل  كفنٍّ  الت�سوير  ُيم�ر�س  من  وبع�سهم  حي�تهم،  مراحل 

وي�أن�س به، وقد غزا الت�سوير حي�ة الإن�س�ن حّتى يك�د ل يخلو بيت 

ال�سرعّية  ال�سوابط  عن  البحث  يحّتم  م�  وهذا  ت�سوير،  اآلة  من 

اأو كمم�ر�سٍة ع�دّية يقوم  للت�سوير كفنٍّ 

وعمل  ك�سٍب  كو�سيلة  بــل  الــنــ��ــس،  به� 

الن��س  مــن  العديد  خالله  مــن  يك�سب 

ال�سرعي  الحكم  هو  فم�  يومهم.  قوت 

للت�سوير؟

حكم الّت�صوير

ل �ســـّك اأن الحكم الأ�سلـــّي للت�سوير 

ـ وبعيـــدًا عن الأمور الأخـــرى اّلتي يمكن 

اأن تلحـــق به ـ هو الجواز، ول اإ�سك�ل فيـــه، فيجوز ت�سوير الجم�دات 

والنب�ت�ت والحيوان�ت والإن�س�ن...
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ولكـــن هن�ك �سوابط ل بّد من اللتزام به� ليبقى حكم الت�سوير 

على حلّيته ول ينقلب اإلى الحرام، ومن هذه ال�سوابط:

1  � الإج���ازة بالت�س���ّرف: اإّن الت�سوير اإذا ك�ن يت�سّمن الت�سّرف 

ب�أمـــوال الغيـــر يحتـــ�ج لإج�زتهـــم، ك�لدخول اإلـــى البيـــت اأو المحّل 

...
(1(

للت�سوير داخله، اأو اأّي ت�سّرف اآخر من نقل وغيره

وقـــد ُتفهـــم الإجـــ�زة مـــن القوانيـــن وال�سوابـــط المو�سوعة في 

الأمكنـــة الع�ّمة، ومن هذا البـــ�ب يقول الإم�م الخ�منئّي {:  »ل 

اإ�سكال في ت�سوير الأماكن المقّد�سة اإذا لم يكن مخالفاً للقوانين 

.
(2(

وال�سوابط المو�سوعة هناك«

) � ع���دم الأذّي���ة: ل يجـــوز ت�سويـــر �سخ�س مـــن دون اإج�زته اإذا 

.
(3(

ت�سّبب ذلك ب�أذّيته

ت�صوير الرجل للمراأة

يجوز للرجل ت�سوير المراأة اإذا لم يكن الت�سوير م�ستلزمً� للنظر 

.
(4(

م اإليه� المحرَّ

)1)  من ا�ستفت�ء لالإم�م الخ�منئي، منقول في كت�ب »اأحك�م عك��سي«، ت�أليف »�ست�د اإحي�ء اأمر به معروف ونهي 

از منكر«، قم، اإيران، �س27.

)2) م.ن.  �س24.

)3) م.ن. �س27.

)4)  اأجوبة ال�ستفت�ءات ، م.�س، ج2، �س39، �س501.
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الح�صور في المجال�س للت�صوير

ل �سّك اأّن الت�سوير �سواء ك�ن �سورًا اأو فيلمً� من الأمور الج�ئزة، 

، وكثيرًا م� يتّم 
(1(

والأعمـــ�ل المحّللـــة اّلتي ُيمكن لالإن�س�ن مزاولتهـــ�

ت�سوير الأعرا�س والحتف�لت والموالد لحفظ هذه الذكري�ت، وهذا 

الت�سويـــر يبقى ج�ئزًا م� لم يدخل فيه محـــّرم اآخر من المحّرم�ت 

اّلتي �سن�سرحه� �سمن العن�وين الت�لية:

الوقوع في المحّرمات

بع�ـــس الحفـــالت اّلتـــي ل يلتزم اأ�سح�بهـــ� ب�لأحـــك�م ال�سرعّية، 

المع��ســـي  مـــن  الكثيـــر  فيهـــ�  تح�ســـل 

والذنـــوب، ك��ستم�ع الغنـــ�ء والمو�سيقى 

المحّرمـــة والرق�س المحّرم والمختلط، 

فهل يجوز الح�سور في مثل هذه الحفالت 

لت�سويره�؟

ل يجـــوز ذلك اإذا ا�ستلـــزم الت�سوير 

خرى، 
ُ
النظر بريبـــة، اأو ح�سول مف��سد اأ

اأو اإ�س�عة الف�س�د، كم� ل يجوز ال�ستم�ع 

.
(2(

اإلى الغن�ء اأو المو�سيقى المحّرمة

)1)  راجع:  تحرير الو�سيلة، م.�س، ج2، �س659.

)2)  اأجوبة ال�ستفت�ءات، الدار الإ�سالمّية، ج2، �س39،  �س107.
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ت�صوير الرجل لمجال�س الن�صاء والعك�س

يجـــوز للرجـــل اأن ي�ســـّور مج�ل�س الرجـــ�ل، ويجوز للمـــراأة اأن 

ت�ســـّور مج�ل�ـــس الرج�ل فـــي الأ�سل، ولكـــن ُي�سبح ذلـــك محّرمً� 

اإذا ك�ن م�ستلزمـــً� لفعل الحرام ك�لنظـــر بريبة اأو اأّدى اإلى مف��سد 

.
(1(

خـــرى
ُ
اأ

ولـــو فر�س اأّن العرو�س اأرادت اإلتق�ط �سور فوتوغرافّية له�، ف�إّنه 

يجـــوز لأحد اأرح�مه� من الرجـــ�ل ك�لأخ اأو العّم اأو الخ�ل اأن يلتقط 

له� هذه ال�سور.

ت�صوير الرق�س

ل يجـــوز ت�سويـــر رق�ـــس الن�ســـ�ء اإذا ك�ن الرق�ـــس مـــن النـــوع 

.
(2(

المحّرم

الموؤثرات ال�صوتّية في الفيلم

بعـــد ت�سويـــر الفيلم قـــد يعمـــد الم�ســـّور اإلى و�ســـع موؤثرات 

�سوتّيـــة لـــه، ك�لمو�سيقى اأو الغنـــ�ء اأو غيره�، فمـــ� هو حكم هذه 

الأمـــور؟

ل ب�أ�ـــس ب��ستخـــدام المو�سيقـــى غيـــر المحّرمـــة �سرعـــً� وكذلك 

)1)  راجع: تحرير الو�سيلة، ج2، �س659.  والإم�م الخ�منئّي، علّي، اأجوبة ال�ستفت�ءات، الدار الإ�سالمّية، ج2، 

�س39، �س 107.

)2)  من ا�ستفت�ء لالإم�م الخ�منئي، منقول في كت�ب »اأحك�م عك��سي«، م.�س، �س31.
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الموؤّثرات الأخرى اّلتي يجوز ال�ستم�ع اإليه�، واأّم� ا�ستخدام المحّرم 

منهـــ� ك��ستخـــدام المو�سيقـــى المن��سبـــة لمج�ل�س اللهو فـــي اأفالم 

.
(1(

حفالت الزف�ف فهو حرام

تظهير الأفالم

الأفـــالم الفوتوغرافّية تحت�ج للتظهير ع�دة فـــي م� بعد، وغ�لبً� 

مـــ� يكون الع�مـــل على تجهيز الفيلم وطبع ال�ســـور من الرج�ل، فم� 

حكم تظهير الأفالم اّلتي تت�سمن �سورًا للن�س�ء من دون حج�ب عند 

الرجل الأجنبّي؟

اإذا ك�ن هـــذا الرجـــل ل يعـــرف �س�حبة ال�سورة فـــال اإ�سك�ل في 

، ويجوز له طبعه� اأي�ســـً� ب�سرط عدم 
(2(

ذلـــك، ويجوز طبعه� عنـــده

ق�سد التلّذذ وعدم ح�سول الف�س�د والريبة.

واأّم� اإذا ك�ن يعرفه� فال يجوز له النظر اإلى �سورته�.

ن�صر ال�صور والأفالم

ل يجـــوز ن�ســـخ وتوزيع �ســـور الأ�سخ��ـــس مـــن دون اإج�زتهم اإذا 

.
(3(

ا�ستوجب ذلك اأذّيتهم

)1)  راجع: تحرير الو�سيلة، ج2، �س659.  والإم�م الخ�منئّي، علّي، اأجوبة ال�ستفت�ءات، الدار الإ�سالمّية، ج2، 

�س39، �س 107.

)2)  الإم�م الخ�منئّي، علّي، اأجوبة ال�ستفت�ءات، الدار الإ�سالمية، ج2، �س39، �س105.

)3)  من ا�ستفت�ء لالإم�م الخ�منئي، منقول في كت�ب »اأحك�م عك��سي« م.�س. �س39.
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ل يجـــوز اإنتـــ�ج ون�ســـخ وتوزيـــع ال�ســـور المف�ســـدة والمحّركـــة 

.
(1(

لل�سهوات

ل يجوز عر�س ال�سور اّلتي ل ُيراعى فيه� الحج�ب لغير المح�رم، 

.
(2(

حّتى لو ك�نوا من الأق�رب

)1)  من ا�ستفت�ء لالإم�م الخ�منئي، منقول في كت�ب »اأحك�م عك��سي«، م.�س، �س14.

)2) م.ن.  �س54.
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