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رب العالمي���ن ،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام عل���ى �س��� ّيد
الحم���د هلل ّ
المر�سلين ،وخاتم الأنبياء� ،س ّيدنا �أبي القا�سم مح ّمد ،وعلى �آله
الطاهرين المع�صومين.
من المجال�س ا ّلتي تكثر حولها الأ�س���ئلة ،مجال�س الفرح ا ّلتي
تقام لأجل المنا�س���بات ا ّلتي ت�س���عد النا�س كال���زواج والوالدات،
وغيرها...
فما هو حكم ال�شرع في هذه المجال�س؟
وما هو الم�ضمون ا ّلذي ينبغي �أن تت�ض ّمنه؟
وم���ا هي الحدود ا ّلتي و�ضعها ال�ش���رع المق ّد�س للحفاظ على
�شرع ّيتها؟
وما ه���ي الت�ص ّرفات ا ّلتي �أجازها ال�ش���رع� ،أو منعها في هذه
المجال�س �أو في خارجها؟
ه���ذه الأ�سئلة وغيره���ا الكثير من الأ�سئل���ة الأخرى �سنحاول
يعم
الإجابة عليها في هذا الكت���اب� ،سائلين المولى ع ّز وج ّل �أن ّ
الف���رح قلوب الم�ؤمنين ،و�أن ال يحزننا يوم الح�ساب ،يوم ال ينفع
ما ٌل وال بنون � اّإل من �أتى اهلل ٍ
بقلب �سليم...
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الإ�سالم وجمال�س الفرح

ج���اء الإ�س�ل�ام لير�س���م الب�سم���ة على �شف���اه النا ����س ،ويحقّق
له���م ال�سع���ادة الحقيق ّي���ة الدائم���ة ،ال الزائف���ة الم�ؤ ّقت���ة ،و ق���د
���ث على �إدخال ال�س���رور على قلوب
�ش��� ّرع الإ�س�ل�ام الفرح ،بل ح ّ
الم�ؤمني���ن وجع���ل له �أجر ًا جزي ًال عن���د اهلل تعالى ،وقد جاء في
الرواي���ة ع���ن الإمام ال�ص���ادق � Qأنّ���ه �س�أل �أح���د �أ�صحابه:
«كي ��ف مداعب ��ة بع�ضك ��م بع�ض� �اً؟ قلت :قلي ��ل ،قال  :Qه ّ
ال
تفعل ��وا! ف� ��إنّ المداعب ��ة م ��ن ح�س ��ن الخل ��ق و�إ ّن ��ك لتد خ ��ل بها
ال�س ��رور عل ��ى �أخي ��ك ولق ��د كان ر�س ��ول اهلل Pيداعب الرجل
يري ��د �أن ي�س� � ّره»(((.
وف���ي رواية �أخرى عنه « :Qمن �س ّر م�ؤمنًا فقد �س ّرني ،ومن
�س ّرن ��ي فقد �س� � ّر ر�سول اهلل  ،Pومن �س ّر ر�س ��ول اهلل Pفقد �س ّر
اهلل ،ومن �س ّر اهلل �أدخله الجنّة»(((.
وع���ن الإمام الباقر  Qق���ال :في ما ناجى اهلل مو�سى � Qأن
ق���ال�« :إ ّن لي عباداً �أبيحهم جنّتي و�أحكمهم فيها ،قال مو�سى :Q
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،دار الكتب الإ�سالمية� ،آخوندي ،الطبعة الثالثة ،ج� ،2ص.663
((( ابن بابويه ،علي ،فقه الر�ضا ،م�ؤ�س�سة �أهل البيت� ،Rص.374
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م ��ن ه� ��ؤالء ا ّلذي ��ن �أبحته ��م جنّتك وتحكمه ��م فيها؟ ق ��ال :من �أدخل
على م�ؤمن �سروراً»(((.
وال ّ
�ش���ك � ّأن المجال����س ا ّلت���ي يعقده���ا الم�ؤمن���ون لأفراحه���م
ولكن ال���كالم يبقى في
ومنا�سباته���م ال�سعي���دة تج���وز ف���ي الأ�ص���لَّ ،
ال�ضوابط العا ّمة لل�شكل والم�ضمون ،وهذا ما �سنذكره في ال�صفحات
اللاّ حقة� ،إن �شاء اهلل تعالى.

((( المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،م�ؤ�س�سة الوفاء ،الطبعة الثانية الم�صححة ،ج� ،13ص.356

الف�صل الأول
�شكل المجل�س
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متهيد

� َّإن المجال����س ا ّلت���ي تعقد لمنا�سب���ة الفرح ،كال���زواج ،والموالد،
وغيره���ا ...م���ن الم�سائ���ل ا ّلت���ي يتعاط���ى به���ا النا����س غالب ً���ا ف���ي
اجتماعاته���م ومنا�سباتهم ،و�إذا لم يلتفتوا �إل���ى ال�ضوابط ال�شرع ّية
اللاّ زم مراعاتها ف�سيكونون في معر�ض الخطر والوقوع في المعا�صي
إلهي ،والتعري���ف بال�ضوابط وترويج ال�سلوك ّيات ال�سليمة
وال�سخط ال ّ
هو ال�ضامن لتقليل هذه الأخطار ،ليكون الفرح فرح ًا حقيق ّي ًا م�ستم ّر ًا
في الدنيا والآخرة.
ه���ذه ال�ضوابط يجب �أن نالحظ فيها �شكل المجل�س ومحتواه وما
يق ّدم فيه من طعام و�شراب...

ال�ضوابط ال�شرعيّة ل�شكل املجل�س

أهم ال�ضوابط ا ّلتي ال ب ّد �أن تراعى في �شكل مجال�س الفرح:
من � ّ

 1ـ خ�صو�ص ّية المكان:

قد تكون للمكان خ�صو�ص ّيته ا ّلتي تجعل اال�ستفادة منه في الأفراح
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مح ّرم��� ًة ،خ�صو� ً
ص���ا �إذا كان م�شهور ًا ومعروف ًا بكون���ه مكان ًا للمجون
الخامنئي }:
ولي �أم���ر الم�سلمين الإمام
ّ
والف�س���ق والته ّتك ،يقول ُّ
«وق ��د تك ��ون ل�شخ�ص ّية الع ��ازف �أو للكالم الم�صح ��وب بالألحان �أو
للمكان �أو ل�سائر الظروف الأخرى ،مدخل ّية في اندراج المو�سيقى
تح ��ت المو�سيق ��ى المطرب ��ة اللهو ّي ��ة المح ّرم ��ة �أو تح ��ت عن ��وان
الح ��رام الآخ ��ر ،كما �إذا �صارت لأجل تلك الأم ��ور م�ؤ ّدي ًة �إلى ترتّب
مف�سدة»(((.
فينبغ���ي �أن تكون �أجواء المكان بعيدة عن اال�ستدراج للمعا�صي،
وت�ساعد في المحافظة على ال�ضوابط ال�شرع ّية.

 2ـ اجتناب االختالط:

عام ،هو �أر�ض خ�صبة للوقوع في الكثير من
� ّإن االخت�ل�اط ب�شكلٍ ٍّ
االنحراف���ات ال�سلوك ّي���ة والنف�س ّي���ة ،وا ّلتي قد ت�ست���درج الإن�سان على
هذي���ن الم�ستويي���ن (ال�سلوك � ّ�ي والنف�س � ّ�ي) لمرحلة يج���د نف�سه في
لحظ���ة ّما قد فقد كل الدفاعات النف�س ّية ا ّلتي تح�صنّه من و�سو�سات
ال�شيطان والنف�س الأ ّمارة بال�سوء.
ومن هنا علينا الحذر من عدم تهيئة المق ّدمات للوقوع في الحرام
م���ن حيث �شكل المجل����س ومنع تداخل مجال�س الن�س���اء مع الرجال،
م ّم���ا يف�سح المجال للنظر �أو اال�ستم���اع المح ّرم وغيره ،فقد ورد في
((( الإمام الخامنئي ،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،دار النب�أ للن�شر ،الطبعة الأولى ،ج� ،2ص.21
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ِ
ال�شيطان»(((.
علي « :Qال ُعيونُ م�صا ِئ ُد
الحديث عن الإمام ّ
مجل�س الن�ساء بعيد ًا عن مجل�س الرجال،
ومن المنا�سبِ �أن َ
يكون ُ
أ�صواتهن �إلى م�سامع
بمقدار ال ت�صل �
َّ
الرجال.

 3ـ لبا�س الح�ضور:

ينبغ���ي للحا�ضري���ن ف���ي مجال�س
الفرح والأعرا�س مراع���ا َة ال�ضوابط
الخارجي
ال�شرع ّية المتع ّلقة بالمظهر
ّ
من خ�ل�ال لب����س الثياب ا ّلت���ي �أح ّلها
اهلل تعالى لعباده ،واجتناب المالب�س
ا ّلت���ي ح ّرمها وا ّلتي ال تليق بالإن�س���ان الم�ؤمن .و�سن�شير ب�شكل موجز
�إلى الأمور ا ّلتي نهت ال�شريعة عن اتّخاذها ملب�س ًا وهي:

�أ ـ المالب�س الخليعة:

وهي المالب�س ا ّلتي تبرز تفا�صيل الج�سد لأجل �ضيقها� ،أو تحكي
ع ّم���ا تحته���ا� ،أو تظهر ج���زء ًا م ّما يحرم عل���ى المر�أة �إظه���اره �أمام
أجنبي ،ال
���ي ،ف����إذا كانت المر�أة ف���ي معر�ض ر�ؤية الرج���ل ال ّ
الأجنب ّ
يج���وز لها لب�س ما يكون م���ن حيث لونه �أو �شكل���ه �أو كيف ّية لب�سه م ّما
((( النوري ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ،م�ؤ�س�سة �أهل البيت ،Rج� ،14ص.271
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أجنبي ويوجب الفتنة والف�ساد(((.
يجلب نظر ال ّ
�أ ّما �إذا كانت المر�أة م�أمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب
المفا�سد فال ب�أ�س فيه(((.

الثقافي:
ب ـ الغزو
ّ

هن���اك بع����ض ال ّلبا����س ا ّل���ذي يتنا�س���ب م���ع الثقاف���ات الغرب ّي���ة
والفا�س���دة ،ونتيج���ة الدعاية والترويج قد يندف���ع الم�ؤمن للب�س مثل
ه���ذا اللبا�س تقليد ًا للغ���رب ،وترويج ًا لثقافته���م و�شخ�ص ّياتهم من
مغ ّني���ن وغيرهم ،فهل يجوز للم�سلم �أن ي ّتبع �أ�سلوبهم في التزين �أو
ق�صات ال�شعر؟
�أن يق ّلدهم في اللبا�س �أو ّ
� ّإن محافظ����ة ال�شباب وال�شا ّبات على مظهره����م المتد ّين ،حتّى في
الخا�صة كالموالد والأعرا�����س والأفراح ،هو حاجز يمنعون
المنا�سب����ات
ّ
من خالله الثقافة الغرب ّية الغازية لأ ّمتنا من االنت�شار ،ال �س ّيما في هذا
الزمان ا ّلذي ي�سعى في����ه الأعداء لغزو �أفكار �شبابنا وفتياتنا ،والهيمنة
عل����ى عقولهم من خ��ل�ال ك ّل الو�سائ����ل الإعالم ّية المرئ ّي����ة والم�سموعة
وو�سائ����ل االت�صاالت الحديثة كاالنترن����ت ،...وال ّ
�شك � ّأن ترويج الثقافة
ال�سلبي الكبير على المجتمع وعلى
المعادية والفا�سدة �سيكون له ت�أثيره
ّ
تدريجي ليخ�سر حا�ضره
هو ّيت����ه وم�ستقبله ،حتّى ينقلب المجتمع ب�شكل
ّ
وم�ستقبل����ه وي�صب����ح رهين����ة بيد تل����ك القوى الكب����رى ومج���� ّرد تابع لها
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.100
((( م.ن .ج� ،2ص.99
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المروي عن
القد�سي
وم�ستهلك لمنتجاته����ا ،في�صبح م�صداق ًا للحديث
ّ
ّ
نبي م ��ن �أنبيائه ـ  Rـ
الإم����ام ال�ص����ادق �« :Qأنّه �أوحى اهلل �إلى ّ
قل للم�ؤمنين :ال تلب�سوا لبا�س �أعدائي ،وال تطعموا مطاعم �أعدائي،
وال ت�سلكوا م�سالك �أعدائي فتكونوا �أعدائي كما هم �أعدائي»(((.

ج ـ ثياب ال�شهرة:

وهو ال ّلبا�س ا ّلذي يجعل الإن�سان عر�ض ًة لكالم النا�س واال�ستهزاء
والتق��� ّول عليه ،وقد �أ ّك���دت روايات كثيرة على حرم���ة هذا النوع من
الب�صري ،على الإمام
ال ّلبا����س ،فف���ي الرواية �أنّه دخل ع ّباد بن بك���ر
ّ
ال�صادق  Qوعليه ثياب �شهرة ِغالظ ،فقال « :Qيا ع ّباد ما
ه ��ذه الثي ��اب؟ فقال :يا �أب ��ا عبد اهلل تعيب عل � َّ�ي هذا؟ قال :Q
نع ��م ،ق ��ال ر�سول اهلل  :Pمن لب�س ثياب �شهرة ف ��ي الدنيا �ألب�سه
اهلل ثياب الذلّ يوم القيامة»(((.
وكذلك يحرم �أن يلب����س الرجل مالب�س الن�ساء و�أن تلب�س الن�ساء
مالب����س الرجال ،فقد كث���رت الروايات في ذم هذا النوع من ال ّلبا�س
وم���ن يلب�سه���ا ،ففي الرواية ع���ن �أبي جعفر الباق���ر  Qقال :قال
ر�س���ول اهلل « :Pلع ��ن اهلل المح ِّل ��ل والمح َّلل له ،وم ��ن تو ّلى غير
موالي ��ه ،وم ��ن ا ّدع ��ى ن�سب� �اً ال ُيع ��رف ،والمت�ش ّبهي ��ن م ��ن الرج ��ال
العاملي ،مح ّمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شيعة ،دار �إحياء التراث ،بيروت ،ج� ،3ص.279
((( الح ّر
ّ
الم�صححة ،ج� ،67ص.316
المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،م� ّؤ�س�سة الوفاء ،الطبعة الثانية
(((
ّ
ّ
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بالن�ساء ،والمت�ش ّبهات من الن�ساء بالرجال»(((.
���ي �« :Qأخرجوه ��م
وف���ي رواي���ة �أخ���رى ع���ن الإم���ام عل ّ
(المت�ش ّبهين) من بيوتكم ف�إنّهم �أقذر �شيء»(((.

التبرج:
4ـ
ّ

أجنبي من المح ّرمات ا ّلتي ذكرها
ظه���ور المر�أة متب ّرجة �أمام ال ّ
الق���ر�آن الكري���م حيث يقول اهلل تعال���ى في محكم �آيات���هَ } :و َق ْر َن ِفي
بُيُو ِت ُكنَّ َوال تَبَ َّر ْجنَ تَبَ ُّر َج ا ْل َج ِاه ِل َّي ِة الأُولَى.((({...
ال�شرعي في ما ت�ضعه المر�أة من الم�ساحيق التجميل ّية
والمعيار
ّ
�أنّ���ه «�إذا �ص ��دق على ال ّل ��ون �أنّه زينة عرف� �اً فال يجوز �إظه ��اره �أمام
أجنبي»(((.
ال ّ
أجنبي.
ويمكن للمر�أة �أن تتب ّرج �إذا لم يكن هناك ناظر � ّ

الوليمة يف الأعرا�س

من الم�ستح ّبات ال�شرع ّية الأكيدة �أن تُ�صنع الوليمة في يوم
النبي
الزفاف �أ ّول ليلته ،ف�إنّها من ال�سنن الم�شهورة الح�سنة وعن ّ
((( و�سائل ال�شيعة ،م�.س ،ج� ،17ص.284
((( م.ن .ج� ،17ص.285
((( �سورة الأحزاب ،الآية.33 :
قم على االنترنت رقم.922
((( من ا�ستفتاءات مكتب االمام
الخامنئي في ّ
ّ
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«Pال ول�ي�م��ة � اّإل ف��ي خ�م����س :في
عر�س �أو خر�س �أو ع��ذار �أو وك��ار �أو
ركاز» ،يعني للتزويج �أو والدة الولد �أو
الختان �أو �شراء الدار �أو القدوم من
م ّكة(((.
وينبغي في الوليمة مراعاة بع�ض
الأم���ور ا ّلتي �أ ّكدت عليه���ا الروايات،
وا ّلتي يمكن تلخي�صها بما يلي:

 1ـ عدم دعوة الأغنياء فقط:

يخ�ص بالدعوة الأغنياء ومن ُي�س ّمون بعل َّية القوم،
فبع�ض النا�س ّ
ويمتن���ع عن دعوة الفقراء ،هذا النوع م���ن الوالئم ا ّلتي تقفل �أبوابها
ف���ي وجه الفق���راء ،وتفتح للأغنياء فق���ط ،في �أ�سل���وب ي�ؤ ّكد طبق ّية
مقيتة وي�ضع الحواجز بين الم�ؤمنين ،مثل هذه الوالئم تقع في �أ�سفل
�س ّل���م الوالئم من جهة قيمتها ومحبوب ّيته���ا عند اهلل تعالى ،وقد ورد
ع���ن ر�سول اهلل �« :Pش� � ّر الوالئ ��م �أن ُيدعى لها الأغني ��اء و ُيترك
الفقراء»(((.
قم ،ج� ،2ص.238
(((
الخميني ،روح اهلل المو�سويّ  ،تحرير الو�سيلة ،دار الكتب العلم ّية ،ا�سماعيليانّ ،
ّ
((( م.ن.
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 2ـ الإخال�ص هلل في الدعوة:

فف���ي الحديث الآخر عنه « :Pوم ��ن �أطعم طعاماً ريا ًء و�سمع ًة
�أطعم ��ه اهلل مثل ��ه م ��ن �صديد جه ّن ��م ،وجعل ذلك الطع ��ام ناراً في
بطنه حتّى ُيق�ضى بين النا�س»(((.

 3ـ عدم الإ�سراف �أو التبذير في الطعام:

�إذ � ّأن بع�ض النا�س يقوم ب�إعداد كم ّية كبيرة من الطعام بحيث تفوق
حاج���ة الحا�ضرين بع َّدة م ّرات ،وعن���د نهاية الزفاف يقومون برميها
ف���ي القمامة ،وهذا العمل فيه � ٌ
إ�سراف في الإنفاق وتبذي ٌر للمال ،يقول
ال�سب ِِيل َوال تُبَ ِّذ ْر
تعالى في كتابه العزيزَ } :و� ِآت َذا ا ْل ُق ْربَى َح َّق ُه َوا ْلمِ ْ�سكِ َين َوا ْب َن َّ
ال�شيَاطِ ِين َو َكا َن َّ
تَ ْبذِ يراً ٭ �إِ َّن ا ْل ُمبَ ِّذرِ َين َكانُوا �إِخْ َوا َن َّ
ال�ش ْي َطا ُن ِل َربِّهِ َك ُفوراً{(((.
ويقول تعالى في �آية �أخرى في و�ص���ف الم�ؤمنينَ } :والَّ ِذينَ �إِ َذا �أَ ْن َف ُقوا
لَ ْم يُ ْ�س ِر ُفوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا َو َكا َن بَ ْينَ َذ ِل َك َق َوام ًا{(((.
و ُيروى � ّأن الإمام ال�صادق  Qم ّثل في �شرح الآية« ... :ف�أخذ
قب�ض ًة من ح�صى وقب�ضها بيده ،فقال :هذا الإقتار ا ّلذي ذكره اهلل
ع َّز وج َّل في كتابه ،ث ّم قب�ض قب�ضة �أخرى ف�أرخى كفّه ك ّلها ،ث ّم
قال :هذا الإ�سراف ،ث ّم �أخذ قب�ضة �أخرى ف�أرخى بع�ضها و�أم�سك
((( و�سائل ال�شيعة ،م� .س .ج� ،42ص.312
((( �سورة الإ�سراء ،الآيتان 26 :و .27
((( �سورة الفرقان ،الآية.67 :
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بع�ضها وقال :هذا القوام»(((.
فعندم���ا يقوم الإن�سان بالوليمة يك���ون هدفه البركة والر�ضى من
اهلل تعال���ى والأج���ر منه ع َّز وج َّل � ،اّإل � ّأن مثل ه���ذه الأعمال قد تف ّوت
البركة ،وتقف حاجز ًا يمنع الر�ضى.

خال�صة ال�ضوابط ال�شرعيّة

ن�ستخل�ص � ّأن ال�ضوابط ال�شرع ّية ل�شكل المجل�س ما يلي:
 1ـ االلتفات �إلى خ�صو�ص ّية المكان (ال يكون مكان ًا للهو والحفالت
المح ّرمة).
 2ـ عدم االختالط.
 3ـ عدم لب�س المالب�س التالية:
�أ ـ مالب�س ال�شهرة.
ب ـ ما ير ّوج الغزو الثقافي.
ج ـ الحرير للرجال.
د ـ الثياب الخليعة للن�ساء.
أجنبي.
 4ـ مراعاة عدم ظهور المر�أة متب ّرجة �أمام ال ّ
���ب الوليم���ة ف���ي الأعرا����س وهي م���ن ال�سن���ن المرو ّية عن
ت�ستح ّ
الر�سول الأكرم .P
((( الكليني ،مح ّمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،4ص.55
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الف�صل الثاين
م�ضمون المجل�س

26
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متهيد

كما � ّأن ل�شكل المجل�س �ضوابط ،ف� َّإن لم�ضمون المجل�س ّ
الحظ
الأكبر من ال�ضوابط ال�شرع ّية ،و�سنتع ّر�ض في هذا الف�صل لها
بالتف�صيل ،مبدين ر�أي ال�شرع المق ّد�س فيها.
وم�ضمون المجل�س يت�ض ّمن ع ّدة عناوين �سنتع ّر�ض لها في ما
يلي:

�أ ّوالً :الغناء
ما هو الغناء؟
«ال�غ�ن��اء ه��و ��ص��وت الإن���س��ان �إذا ك��ان م��ع الترجيع ال ُمطرب
المتنا�سب مع مجال�س ال ّلهو والمع�صية»(((.
خا�صة
والمق�صود بالترجيع هو عل ّو وانخفا�ض ال�صوت بطريقة ّ
ومتنا�سقة ،والطرب هو ح�صول الخفّة في الروح.

((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.22
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ال�شرعي للغناء؟
ما الحكم
ّ

«الغناء ح��را ٌم ُمطلقاً ،وال يجوز التغنّي وال اال�ستماع �إليه
�سواء ك��ان من الرجل �أم من ال�م��ر�أة ،و�سواء ك��ان بنحو مبا�شر
�أم على الكا�سيت ،و�سواء كان م�صحوباً با�ستعمال �آالت ال ّلهو �أم
ال»(((.
وق���د ي ُ
���ظ ّ���ن ب��ع�����ض ال��ن��ا���س �أن
ا�ستماع الغناء م��ح�� ّرم فقط �أمام
الآخ��ري��ن ،و�أنّ��ه ال ب�أ�س با�ستماعه
في الخلوات حينما يكون الإن�سان
لوحده� ،أو حينما ال يت�أ ّثر بم�ضمونه،
وهذا خط�أ ل ّأن اهلل ح ّرم الغناء بك ّل
الأح���وال � ،اّإل ما ا�ستُثني من غناء
الن�ساء في الزفاف.
والخال�صة �أنّ��ه «ي�ح��رم اال��س�ت�م��اع �إل��ى ال�غ�ن��اء مطلقاً �سواء
�سمعها في البيت وح��ده �أم بح�ضور الآخرين ،و�سوا ٌء ت�أثّر بها
�أم ال»(((.
النبي �Pأو �أهل البيت ،R
� ّإن كون مجل�س الفرح لذكر ّ
وكون الكلمات في مدحهم ال يب ّرر ا�ستخدام الألحان المح ّرمة
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.25
((( م.ن .ج� ،2ص.23
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ا ّلتي تتنا�سب مع مجال�س ال ّلهو والمع�صية ،بل «ال�غ�ن��اء مح ّرم
��ش��رع�اً م�ط�ل�ق�اً ،ح� ّت��ى ف��ي ال��دع��اء وال �ق��ر�آن والآذان والمراثي
وغيرها»(((.
� َّإن ك��ون الغناء من المح ّرمات ال�شرع ّية يجعل التجارة به
مح ّرم ًة ،والك�سب ا ّلذي يح�صل من خالله ُ�سحت ًا ـ �أي م ً
اال حرام ًاـ،
يقول الإمام الخامنئي } ...« :فال يجوز بيع و�شراء وتوزيع
مثل هذه الأ�شرطة؛ فيما �إذا كانت تحتوي على الغناء �أو على
المو�سيقى اللهو ّية المح ّرمة وال اال�ستماع �إليها»(((.

الغناء في القر�آن الكريم والروايات ال�شريفة

بما � ّأن الغناء من المح ّرمات ال�شرع ّية ،وقد ح ّذرنا اهلل تعالى
من التع ّر�ض له ،و�أمرنا باالجتناب عنه ،فقد ُو�صف في القر�آن
الكريم والروايات ال�شريفة بع ّدة �صفات منها:

 1ـ قول الزور:

قال اهلل تعالى في كتابه العزيزَ } :ف ْاجتَ ِنبُوا ال ِّر ْج َ�س ِمنَ ْ أالَ ْوثَانِ َو ْاجتَ ِنبُوا
َق ْو َل الزُّورِ {(((.
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.27
((( م.ن .ج� ،2ص.24
الحج ،الآية.30 :
((( �سورة ّ
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وفي الرواية� :س�ألت �أبا عبد اهلل  Qعن قوله ع َّز وج َّلَ } :و ْاجتَ ِنبُوا
َق ْو َل الزُّورِ {((( قال « :Qقول الزور :الغناء»(((.

 2ـ لهو الحديث:

ففي الرواية عن مح ّمد بن م�سلم ،عن �أبي جعفر � Qسمعته
يقول« :الغناء م ّما وعد اهلل عليه النّار ،وتال هذه الآي��ةَ } :و ِمنَ
الن َِّا�س مَنْ يَ ْ�شت َِري لَ ْه َو ا ْل َح ِد ِيث ِليُ ِ�ض َّل عَنْ � َس ِب ِيل ا ِهلل ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َويَت َِّخ َذهَا ُهزُواً
�أُولَ ِئ َك لَ ُه ْم َع َذابٌ مُهِ ينٌ {(((»(((.

 3ـ من عناوين الباطل:

الخرا�ساني ـ � ّأي الإمام
ففي الرواية عن يون�س ق��ال� :س�ألت
ّ
ا�سي ذكر عنك �أنّك
الر�ضا  Qـ عن الغناء؟ وقلتّ � :إن الع ّب ّ
ترخّ �ص في الغناء فقال « :Qكذب الزنديق ما هكذا ُقلت له،
�س�ألني عن الغناء ،فقُلتُ � :إنّ رج ً
ال �أتى �أبا جعفرٍ  Qف�س�أله
عن الغناء ،فقال :يا ُفالن �إذا م ّيز اهلل بين الحقّ والباطل ف�أين
يكون الغناء؟ قال :مع الباطل ،فقال :قد حكمتَ »(((.
((( �سورة الحج ،الآية.30:
((( و�سائل ال�شيعة ،م�.س .ج� ،17ص.303
((( �سورة لقمان ،الآية.6 :
((( و�سائل ال�شيعة ،م�.س.ج� ،17ص.304
((( م.ن .ج� ،17ص.306
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الخفي:
 4ـ ال�شرك
ّ

ل ّأن ارتكاب � ّأي مع�صية من المعا�صي تُعتبر �أخالق ّي ًا عباد ًة
للهوى ولحوق ًا بركب ال�شيطان ،فكذلك الغناء ،ففي ال ّرواية عن
�أبي جعفر الباقر  Qقال« :من �أ�صغى �إلى ناطقٍ فقد عبده،
ف�إن كان النّاطق ي�ؤ ّدي عن اهلل ع َّز وج َّل فقد عبد اهلل ،و�إن كان
النّاطق ي�ؤ ّدي عن ال�شّ يطان فقد عبد ال�شيطان»(((.

�آثار الغناء على قلب الإن�سان

� ّإن لك ّل عمل ح�� ّرم��ه اهلل على العباد مفا�سد و�آث����ار ًا ،ومن
المفا�سد ا ّلتي ُذكرت للغناء:
 1ـ ينبت النفاق في قلب الإن�سان،
ففي الرواية عن الإمام ال�صادق
« :Qال�غ�ن��اء ي��ورث النفاق،
ويعقب الفقر»(((.
 2ـ يورث ق�ساوة القلب ،فهو من �أ�سباب
جمود الدمعة وعدم الخ�شوع عند
النبي
ذكر اهلل تعالى ،ففي و�ص ّية ّ
علي
لعلي  ،Qق��ال« :ي��ا ّ
ّ P
((( و�سائل ال�شيعة ،م�.س .ج� ،17ص.317
((( م.ن .ج� ،17ص.309
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ال�صيد ،و�إتيان
ثالثة يق�سين القلب :ا�ستماع ال ّلهو ،وطلب ّ
باب ال�سلطان»(((.
كما � ّأن ا ّلذي ين ّزه نف�سه عن هذه المع�صية خوف ًا من اهلل تعالى
وح ّب ًا له ،ف�إنّه �سينال الأجر ا ّلذي وعد به اهلل تعالى الم ّتقين له
في الآخرة ،ففي الرواية عن الإمام ال ّر�ضا  Qقال« :من نزّه
نف�سه عن الغناء ف�إنّ في الجنّة �شجرة ي�أمر اهلل ع َّز وج َّل ال ّرياح
�أن تح ّركها ،في�سمع منها �صوتاً لم ي�سمع مثله ،ومن لم يتنزّه
عنه لم ي�سمعه»(((.

بيت الغناء

� ّإن البيت العامر بالمعا�صي من الطبيعي �أن يكون بيت ًا خالي ًا
من �آث��ار الرحمة الإله ّية ،كما � ّأن المالئكة لن تدخل �إلى هكذا
بيت.
ولو التفتنا �إلى الروايات قلي ًال لوجدنا �أنّها ت�صف بيت الغناء
بعد م��ن الأو���ص��اف ال�س ّيئة ،و�سنعر�ض ف��ي م��ا يلي بع�ض هذه
الروايات:
عن الإمام ال�صادق « :Qبيتُ ال ِغنَا ِء ال ُت�ؤْ َمنُ فيه الفَجِ ي َعة،
ُجاب فيه ال َدعوة ،وال ي ْدخُ ل ُه الملَك»(((.
وال ت ُ
((( و�سائل ال�شيعة ،م�.س .ج� ،17ص.314
((( م.ن .ج� ،17ص.317
((( م.ن .ج� ،17ص.303
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وعنه  Qحينما ُ�سئل عن الغناء؟ فقال « :Qال تدخلوا
بيوتاً ُ
ٌ
معر�ض عن �أهلها»(((.
اهلل
وعنه � Qأي� ًضا يقول« :ال�غ�ن��اء مجل�س ال ينظر اهلل �إلى
�أهله ،وهو م ّما قال اهلل ع َّز وج َّلَ } :و ِمنَ الن َِّا�س مَنْ يَ ْ�شت َِري لَ ْه َو ا ْل َح ِد ِيث
ِليُ ِ�ض َّل عَنْ � َس ِب ِيل ا ِهلل{((( »(((.

الغناء في مجال�س الأفراح

� ّإن حرمة الغناء ف��ي مجال�س الأف���راح تختلف بين الرجال
والن�ساء ،فالرجال ال يختلف الحكم لديهم ف��ي حرمة الغناء
بين العر�س وغيره� ،أ ّم��ا الن�ساء «فال
ب�أ�س في التغنّي للن�ساء في خ�صو�ص
مجال�س زفاف العرو�س ،وال مانع من
ا��س�ت�خ��دام�ه��نّ �آالت ال �ع��زف ف��ي حال
التغنّي ف��ي خ�صو�ص تلك المجال�س
ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال �م �ت �ع��ارف ف �ي �ه��ا ،و�أ ّم� ��ا
ف��ي غ�ي��ر ت�ل��ك ال�م�ج��ال����س ف�ل�ا يجوز
بحال»(((.
((( م.ن .ج� ،17ص.306
((( �سورة لقمان ،الآية.6 :
((( و�سائل ال�شيعة ،م�.س .ج� ،17ص.307
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.22
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ولكن ال ب ّد من مراعاة عدد من الأمور:
 1ـ �أن يكون العر�س للزفاف� ،أي ما ي�س ّمى في عرفنا «النقلة»،
ففي غير هذه المنا�سبة ال يجوز الغناء مطلق ًا.
خا�ص ًا بالن�ساء فقط.
 2ـ �أن يكون التَغنّي ّ
أ�صواتهن الرجال.
 3ـ �أن ال ي�سمع �
ّ
 4ـ �أن ال يت�س ّبب الغناء في مفا�سد �أخرى كح�صول الرق�ص
الخليع المثير لل�شّ هوات.
وال يجوز �إ�ستماع الأغ��ان��ي والمو�سيقى اللهو ّية م��ن خالل
الم�سجلة ح ّتى في الأعرا�س(((.
الأ�شرطة
ّ

ثانياً:املو�سيقى

المو�سيقى لها الكثير من الأنواع وفيها المح َّلل ،وفيها المح َّرم،
و�سنتح ّدث في ما يلي عن هذه الأن��واع لنم ّيز المح َّلل والمح َّرم
منها ،وحكم ا�ستعمال �آالتها.

المحرمة:
المو�سيقى
ّ

هناك الكثير من �أنواع المو�سيقى المتعارفة ،فما هو ال�ضابط
والح ّد بين المح َّلل منها والمح َّرم؟
((( موقع مكتب �سماحة الإمام الخامنئي عبر �شبكة االنترنت ،ق�سم الإ�ستفتاءات الجديدة ،باب الثقافة والفنون
م�س�ألة �إ�ستماع الأغاني من خالل ال�شريط.
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�أجاب �سماحة الإمام الخامنئي } على هذا ال�س�ؤال فقال:
«م��ا ك��ان��ت م�ن�ه��ا ت �ع � ّد ب�ن�ظ��ر ال � ُع��رف م��ن ال�م��و��س�ي�ق��ى ال ّلهو ّية
المطربة المتنا�سبة مع مجال�س ال ّلهو والباطل؛ فهي المو�سيقى
ال �م �ح � ّرم��ة ،ب�لا ف ��رق ف��ي ذل ��ك ب�ي��ن ال�م��و��س�ي�ق��ى الكال�سيك ّية
وغيرها ،وت�شخي�ص المو�ضوع موكول �إلى نظر المك َّلف ال ُعرفي،
والمو�سيقى ا ّلتي لي�ست كذلك ال ب�أ�س بها في نف�سها»(((.
وبنا ًء على هذا المعيار العام ،لو �سمعنا لحن ًا ّما فعلينا �أن
نعرف هل � َّأن هذا ال ّلحن متنا�سب مع مجال�س ال ّلهو والباطل �أم
ال؟ ف�إذا تب ّينا ذلك نكون قد �شخّ �صنا مو�ضوع هذا ال ّلحن ا ّلذي
�سمعناه ،فلو كان منا�سب ًا لمجال�سهم فهو حرام� ،أ ّما لو لم يكن
منا�سب ًا لمجال�سهم فهو حالل.
ولو تع ّذر على المك ّلف �أن يعرف �إذا كان هذا ال ّلحن منا�سب ًا
لمجال�س الف�سق �أم ال ،لعدم علمه بكيف ّية مجال�سهم و�ألحانهم
فيمكنه �أن يرجع �إل��ى ال ُعرف وي�س�أل النا�س ،ف��� ّإن ال ُعرف ُيم ِّيز
المو�سيقى ال ّلهو ّية عن غيرها ،ومن �صفة المو�سيقى المطربة
ال ّلهو ّية �أنّها «تخرج الإن�سان نوعاً عن حالته ّ
الطبيعية ب�سبب
م��ا ت�ح�ت��وي��ه م��ن خ���ص��ائ����ص م � ّم��ا ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع م�ج��ال����س ال ّلهو
والمع�صية.(((»...
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.20
((( م.ن .ج� ،2ص.20
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المو�سيقى التراث ّية:

هناك اعتقاد �شائع بين الكثيرينّ � ،أن المو�سيقى التراث ّية جائزة
�شرع ًا ،والحقيقة � ّأن حكم المو�سيقى التراث ّية كحكم المو�سيقى
لل�ضابطة الأ�سا�س ّية ا ّلتي ذكرت �سابق ًا« ،ما
ب�شكل عا ّم وتخ�ضع ّ
تع ّد ع��رف�اً م��ن المو�سيقى اللهو ّية المنا�سبة لمجال�س ال ّلهو
والمع�صية فهي ح��رام مطلقاً من دون ف��رق ...بين التقليد ّية
التراث ّية وغيرها»(((.

حكم الآالت المو�سيق ّية:

هناك نوعان من الآالت المو�سيق ّية:
مخت�صة بالحرام� ،أي ت�ستعمل فقط في المو�سيقى
1ـ �آالت
ّ
المح ّرمة.
 2ـ �آالت م�شتركة ت�ستعمل في الحالل وفي الحرام �أي� ًضا.
الخا�ص.
ولك ّل من هذين النوعين من الآالت حكمه
ّ
المخت�صة بالحرام «كالدربكّة» مث ًال ،فا�ستعمالها
ف�أ ّما الآالت
ّ
حرا ٌم �شرع ًا.
�أ ّما لو كانت م�شتركة بين المح ّلل والمح ّرم ك�آلة الكمان مث ًال،
فالمعيار في ح َّلي ِة ما ُيعزف عليها ،كونه ال ُينا�سب الألحان ا ّلتي
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.27
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تُعزف في مجال�س اللهو والباطل .وخال�صة الأمر � ّأن «ا�ستعمال
�آالت ال�ع��زف والمو�سيقى بكيف ّية لهو ّية مطربة متنا�سبة مع
مجال�س اللهو والطرب حرام مطلقاً»(((.

بيع و�شراء الآالت المو�سيق ّية:

بعد �أن م ّيزنا �أنواع الآالت المو�سيق ّية والمح ّلل منها من المح ّرم،
ف� ّإن من المنا�سب �أن نتع ّر�ض لذكر حكم بيع و�شراء هذه الآالت.
المخت�صة بالحرام
المخت�صة بالحرام :ف�أ ّما الآالت
الآالت
ّ
ّ
فمن الوا�ضح �أنّه ال يجوز بيعها وال �شرا�ؤها ،حيث ال ُي�ستفاد منها
� اّإل في الحرام.
الآالت الم�شتركة بين الحالل والحرام :ال ب�أ�س ب�شراء وبيع
الآالت الم�شتركة لعزف المو�سيقى غير اللهو ّية للأغرا�ض المح ّللة
وال ب�أ�س في اال�ستماع �إليها((( ،ولكن ُي�شترط �أن ال يكون «ال�شراء
بق�صد اال�ستفادة المح ّرمة»(((.

حكم تعلّم المو�سيقى:

اتّ�ضح � ّأن من المو�سيقى ما هو ح�لال ومنها ما هو حرام،
ويجوز للمك ّلف تع ّلم المو�سيقى للعزف غير المح ّرم من قبيل
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.32
((( م.ن.ج� ،2ص.28
((( م.ن .ج� ،2ص.33
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�إجراء الأنا�شيد الثور ّية �أو الدين ّية� ،أو لإجراء البرامج الثقاف ّية
عقالئي مباح ،على �شرط
المفيدة و�أمثال ذلك ،م ّما يكون لغر�ض
ّ
�أن ال يكون م�ستلزم ًا لمفا�سد �أخرى(((.
الخامنئي }« :ال م��ان��ع م��ن ت�ع� ّل��م العزف
ي��ق��ول الإم���ام
ّ
وتعليمه في نف�سه لذلك»(((.

اال�شتباه في ال ّت�شخي�ص:

قد ُي�شتبه على البع�ض ت�شخي�ص بع�ض الأن��واع من الأنا�شيد
ّ
في�شك المك ّلف هل هي داخلة تحت عنوان الغناء المح ّرم� ،أو تحت
الملحن
عنوان الن�شيد
ّ
الثوري ،وهذا ين�ش�أ �أحيان ًا من كون المن�شد �أو ّ
من غير المتد ّينين ،رغم كون الن�شيد يحتوي على الم�ضامين الج ّيدة
كمقاومة االحتالل ،فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟
� ّإن المعيار في الح ّلية والحرمة هو ما ذكرناه من التنا�سب مع
مجال�س اللهو والباطل والطرب وعدم ذلك ،ولهذا «�إذا لم تكن
اللهوي ،فال ب�أ�س
الكيف َّية بنظر الم�ستمع من الغناء المطرب
ّ
في اال�ستماع �إليها وال دخل لق�صد ونية المغنِّي وال لم�ضمون
ما يتغنَّى به في ذلك»(((.
((( راجع� :أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.25
((( م.ن ،ج� ،2ص.26
((( م.ن .ج� ،2ص.29

39
وقد يكون بع�ض �أ�صحاب النوايا الح�سنة م ّمن ُين�شد الأنا�شيد
ولكن اللحن ا ّل��ذي ُي�ستعمل
الثور ّية �أو المدائح بم�ضمون �سليمّ ،
يتنا�سب في كيف ّيته مع مجال�س الطرب واللهو ،ففي مثل هذه الحالة
يكون اال�ستماع له مح ّرم ًا رغم ن ّيته الح�سنة وم�ضمونه ال�سليم ،ل ّأن
الخامنئي }
المعيار هو الكيف ّية واللحن كما ي�ؤ ّكد جواب الإمام
ّ
ال�سابق.

ثالثاً :الرق�ص والت�صفيق

� ّإن الرق�ص من العادات ا ّلتي تح�صل في مجال�س الفرح وخارجها
منذ قديم الزمان وما زالت �إلى يومنا هذا ،فما هي النظرة ال�شرع ّية
�إلى هذا العمل؟ وما هي الحدود ال�شرع ّية فيه؟
تراثي ُيعتبر من
هناك �أن��واع كثيرة للرق�ص ،وبع�ض �أن��واع��ه
ّ
الموروثات والتقاليد في هذا البلد �أو ذاك ،وال داعي لتف�صيل �أنواع
�شرعي لك ّل منها ،فهناك ميزان واحد لح ّلية
الرق�ص وو�ضع حكم
ّ
الرق�ص �أو حرمته ،هذا الميزان ن�ستطيع �أن نطبقه على � ّأي نوع من
الرق�ص لنعرف حكمه ،وهذا ما �سي ّت�ضح في ما يلي.

ال�شرعي للرق�ص
الحكم
ّ

الرق�ص ا ّل���ذي يكون مظهر ًا وم�شخ� ًصا للهو ففيه �إ�شكال
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والأحوط وجوب ًا تركه ،و�أ ّما الرق�ص ا ّلذي يكون مثير ًا لل�شهوة �أو
ي�ستلزم الحرام �أو المف�سدة فهذا ال �إ�شكال في حرمته ،وعلى هذا
ي ّت�ضح ما يلي:
� ّإن �أنواع الرق�ص المختلط ا ّلتي قد تح�صل في الحفالت وتكون
بين رج��ل وام���ر�أة ،وا ّلتي ال تخلو من ال�شهوة والمفا�سد ،تكون
مح ّرمة بال �إ�شكال.
يجوز الرق�ص للن�ساء دون اختالط� ،إذا لم تترتّب عليه �إثارة
لل�شهوات �أو مف�سدة �أُخرى.
التراثي� ،إن كان بكيف ّية مثيرة لل�شهوة� ،أو كان مع
الرق�ص
ّ
ا�ستعمال �آالت اللهو بكيف ّية لهو ّية� ،أو كان م ّما يترتّب عليه الف�ساد،
فهو حرام ،و� اّإل فال ب�أ�س فيه و� اّإل ف�إن �صدق عليه اللهو فالأحوط
وجوب ًا تركه.
ي�صطف
�شعبي للرجال ي�س ّمى الدبكة وفيه
رق�ص
ّ
في لبنان ٌ
ّ
الرجال جنب ًا �إلى جنب ،ويرق�صون مع �أو بال مو�سيقى.
�أ ّو ًال :هل هذا جائز� ،سواء كان مع المو�سيقى �أو بدونها؟
ثانياً :هل هذا جائز مع �أو بال ت�صفيق ،وكان هناك من يقر�أ
موالد نبو ّية مع لحن؟
ي�صح �أمام الن�ساء؟
ثالثاً� :إذا جاز فهل ّ
�شعبي معروف في لبنان) �إذا كانت بكيف ّية
(رق�ص
ال ّدبكة
ٌ
ّ
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مثيرة لل�شهوة� ،أو كانت مع ا�ستعمال �آالت اللهو بكيف ّية لهو ّية� ،أو
(((
كانت م ّما يترتّب عليها الف�ساد ،فهي حرام ،و� اّإل فال ب�أ�س فيها
ما لم ي�صدق عليها عرف ًا �أنّها رق�ص.
الحركات الفلكلور ّية ا ّلتي قد تحدث في الأعرا�س ،بال�سيف
والتر�س ت�صاحبها حركات ف ّن ّية «ف�إذا كانت ب�صورة لعبة ريا�ض ّية
ترفيه ّية ،ول��م يكن فيها خ��وف على النف�س ف�لا �إ��ش�ك��ال فيها
بذاتها ،و�أ ّما ا�ستعمال الآالت المو�سيق ّية بكيف ّية لهو ّية مطربة
فال يجوز بحال»(((.

رق�ص الزوجين

هل رق�ص المر�أة لزوجها �أو الرجل
لزوجته حرام؟
والجواب على هذا ال�س�ؤال �أنّه�« :إذا
كان رق�ص الزوجة لزوجها �أو العك�س
م ��ن دون ارت� �ك ��اب م� �ح� � ّرم ف�ل�ا ب�أ�س
فيه»((( ،وارتكاب المح ّرم مثل �أن يكون
الرق�ص على وقع غناء مح ّرم...
((( موقع ا�ستفتاءات الإمام الخامنئي في �شبكة الإنترنت.
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.36
((( م.ن� ،ص.35
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رق�ص الن�ساء �أمام الرجال

عرفنا حكم رق�ص المر�أة �أمام زوجها ،فيا تُرى ما هو حكم
رق�صها �أمام الأجانب؟
يقول الإمام الخامنئي }�« :إنّ رق�ص المر�أة �أمام الأجانب
حرام مطلقاً»(((.
وحينما ُ�سئل عن حكم رق�ص الن�ساء �أمام الرجال في مجال�س
الأعرا�س القرو ّية وا ّلتي تُ�ستعمل فيها الآالت المو�سيق ّية ،وما هو
التكليف تجاهه؟
�أجاب �سماحته�« :إنّ رق�ص الن�ساء �أمام الأجانب وكذلك ك ّل
رق�ص ي�ؤ ّدي �إلى المف�سدة و�إثارة ال�شهوة حرام ،وا�ستعمال �آالت
المو�سيقى واال�ستماع �إليها �إذا كان بكيف ّية ملهية مطربة فهو
حرام �أي�ضاً .ووظيفة المك ّلفين في هذه الحاالت هي النهي عن
المنكر»(((.

الت�صفيق في المجال�س

راحتي
الت�صفيق في مجال�س الأفراح عادة معروفة ،وهو �ضرب َ
اليدين ببع�ضهما تعبير ًا عن الفرح ،ويترافق عادة مع الإن�شاد �أو
الغناء ،فما هو ر�أي ال�شريعة الإ�سالم ّية فيه؟
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.35
((( م.ن .ج� ،2ص.36
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بحد ذاته لي�س من المح ّرمات ال�شرع ّية« ،فال
� ّإن الت�صفيق ِّ
�إ�شكال في الت�صفيق على النحو المتعارف»(((.
ومن الأمور ا ّلتي تح�صل في الموالد
والأف������راح� ،أن ي�صل ���ص��وت ت�صفيق
الن�ساء �إلى �أ�سماع الرجال فهل يجوز
هذا الأمر؟
ي��ق��ول الإم���ام الخامنئي } �أنّ��ه
يجوز «ح� ّت��ى و�إن �سمعه الأج�ن�ب� ّ�ي ،ما
لم يكن م ّما تترتّب عليه مف�سدة»(((.
فالت�صفيق ج��ائ��ز ح�� ّت��ى و�إن �سمعه
الأج��ن��ب ّ��ي ب�����ش��رط �أن ال ت��ت��ر ّت��ب عليه
مف�سدة.
لكن الت�صفيق لي�س هو الأ�سلوب الأف�ضل للتعبير عن الفرح
ّ
بل الأف�ضل من الت�صفيق «�أن ّ
الديني،
تعطر �أج ��واء المجل�س
ّ
ب��ال���ص�ل��وات وال�ت�ك�ب�ي��ر خ���ص��و��ص�اً ف��ي ال �م��را� �س��م ا ّل �ت��ي ت �ق��ام في
ال�م���س��اج��د وال�ح���س�ي�ن� ّي��ات و�أم��اك��ن ال���ص�لاة ل�ك��ي تحظى بثواب
ال�صلوات والتكبير»(((.
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،م�.س ،ج� ،2ص.38
((( م.ن .ج� ،2ص.38
((( م.ن.
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خال�صة م�ضمون املجل�س

خال�صة ما في م�ضمون المجل�س:

�ضوابط الغناء:

الغناء -وهو ما يكون بكيف ّية لهو ّية م�ض ّلة عن �سبيل اهلل  -حرام
وال فرق في ذلك بين مجل�س العر�س الن�سائي وغيره من المجل�س.
وكذا الحال بالن�سبة للرجال ف�إنّه ال يجوز لهم الغناء مطلق ًا.

�ضوابط المو�سيقى:

المو�سيقى المح ّرمة هي المطربة اللهو ّية ا ّلتي تتنا�سب مع
مجال�س اللهو والمع�صية.
المخت�صة بالحرام ،ويجوز
يحرم ا�ستعمال الآالت المو�سيق ّية
ّ
ا�ستعمال الآالت الم�شتركة في الأغرا�ض المحل ّلة.
ال فرق بين المو�سيقى التراث ّية وغيرها ،ف���إن كانت تنا�سب
مجال�س اللهو فهي مح ّرمة و� اّإل فهي محل ّلة.

�ضوابط الرق�ص:

الرق�ص م��ح�� ّرم �إن ك��ان بكيف ّية مثيرة لل�شهوة �أو ك��ان مع
ا�ستعمال �آالت اللهو بكيف ّية لهو ّية� ،أو كان م ّما يترتّب عليه الف�ساد،
وكذا �إذا كان م�صداق ًا ومظهر ًا للهو ففيه �إ�شكال والأحوط وجوب ًا
تركه.
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يجوز رق�ص الن�ساء دون اختالط� ،إذا لم تترتّب عليه مف�سدة
و�إثارة لل�شهوات.
التراثي �إن ك��ان بكيف ّية مثيرة لل�شهوة� ،أو ك��ان مع
الرق�ص
ّ
ا�ستعمال �آالت اللهو بكيف ّية لهو ّية� ،أو كان م ّما يترتّب عليه الف�ساد،
فهو حرام ،و� اّإل فال ب�أ�س فيه.
� ّإن الت�صفيق بح ّد ذاته لي�س من المح ّرمات ال�شرع ّية ،والأف�ضل
من الت�صفيق �أن ّ
الديني بال�صلوات والتكبير،
تعطر �أجواء المجل�س
ّ
خ�صو� ًصا في المرا�سم ا ّلتي تقام في الم�ساجد والح�سينّيات
و�أماكن ال�صالة لكي تحظى بثواب ال�صلوات والتكبير.

46

الف�صل الثالث
ت�صوير المجل�س
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الت�صوير

� ّإن الت�صوير قد �شاع وانت�شر بين النا�س ،فمن خالله يحتفظون
ب��ذك��ري��ات ع��ن منا�سباتهم و�أح��ب��ائ��ه��م ،ويحتفظون ب�صور عن
كفن يميل �إليه
مراحل حياتهم ،وبع�ضهم من ُيمار�س الت�صوير ٍّ
وي�أن�س به ،وقد غزا الت�صوير حياة الإن�سان ح ّتى يكاد ال يخلو بيت
من �آلة ت�صوير ،وهذا ما يح ّتم البحث عن ال�ضوابط ال�شرع ّية
كفن �أو كممار�س ٍة عاد ّية يقوم
للت�صوير ٍّ
بها ال��ن��ا���س ،ب��ل كو�سيلة ٍ
ك�سب وعمل
يك�سب م��ن خالله العديد م��ن النا�س
قوت يومهم .فما هو الحكم ال�شرعي
للت�صوير؟

حكم ال ّت�صوير

ال ّ
���ي للت�صوير
�ش���ك �أن الحكم الأ�صل ّ
ـ وبعي���د ًا عن الأمور الأخ���رى ا ّلتي يمكن
�أن تلح���ق به ـ هو الجواز ،وال �إ�شكال في���ه ،فيجوز ت�صوير الجمادات
والنباتات والحيوانات والإن�سان...
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ولك���ن هناك �ضوابط ال ب ّد من االلتزام بها ليبقى حكم الت�صوير
على حل ّيته وال ينقلب �إلى الحرام ،ومن هذه ال�ضوابط:
 1ـ الإج ��ازة بالت�ص� � ّرفّ � :إن الت�صوير �إذا كان يت�ض ّمن الت�ص ّرف
ب�أم���وال الغي���ر يحت���اج لإجازته���م ،كالدخول �إل���ى البي���ت �أو المح ّل
للت�صوير داخله� ،أو � ّأي ت�ص ّرف �آخر من نقل وغيره(((...
وق���د تُفه���م الإج���ازة م���ن القواني���ن وال�ضواب���ط المو�ضوعة في
الخامنئي }« :ال
الأمكن���ة العا ّمة ،ومن هذا الب���اب يقول الإمام
ّ
�إ�شكال في ت�صوير الأماكن المق ّد�سة �إذا لم يكن مخالفاً للقوانين
وال�ضوابط المو�ضوعة هناك»(((.
 3ـ ع ��دم الأذ ّي ��ة :ال يج���وز ت�صوي���ر �شخ�ص م���ن دون �إجازته �إذا
ت�س ّبب ذلك ب�أذ ّيته(((.

ت�صوير الرجل للمر�أة

يجوز للرجل ت�صوير المر�أة �إذا لم يكن الت�صوير م�ستلزم ًا للنظر
المح َّرم �إليها(((.

((( من ا�ستفتاء للإمام الخامنئي ،منقول في كتاب «�أحكام عكا�سي» ،ت�أليف «�ستاد �إحياء �أمر به معروف ونهي
از منكر» ،قم� ،إيران� ،ص.27
((( م.ن� .ص.24
((( م.ن� .ص.27
((( �أجوبة اال�ستفتاءات  ،م�.س ،ج� ،2ص� ،39ص.501
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الح�ضور في المجال�س للت�صوير

ال ّ
�شك � ّأن الت�صوير �سواء كان �صور ًا �أو فيلم ًا من الأمور الجائزة،
يتم
والأعم���ال المح ّلل���ة ا ّلتي ُيمكن للإن�سان مزاولته���ا((( ،وكثير ًا ما ّ
ت�صوير الأعرا�س واالحتفاالت والموالد لحفظ هذه الذكريات ،وهذا
الت�صوي���ر يبقى جائز ًا ما لم يدخل فيه مح��� ّرم �آخر من المح ّرمات
ا ّلتي �سن�شرحها �ضمن العناوين التالية:

المحرمات
الوقوع في
ّ

بع����ض الحف�ل�ات ا ّلت���ي ال يلتزم �أ�صحابه���ا بالأح���كام ال�شرع ّية،
تح�ص���ل فيه���ا الكثي���ر م���ن المعا�ص���ي
والذن���وب ،كا�ستماع الغن���اء والمو�سيقى
المح ّرم���ة والرق�ص المح ّرم والمختلط،
فهل يجوز الح�ضور في مثل هذه الحفالت
لت�صويرها؟
ال يج���وز ذلك �إذا ا�ستل���زم الت�صوير
النظر بريب���ة� ،أو ح�صول مفا�سد �أُخرى،
�أو �إ�شاعة الف�ساد ،كما ال يجوز اال�ستماع
�إلى الغناء �أو المو�سيقى المح ّرمة(((.
((( راجع :تحرير الو�سيلة ،م�.س ،ج� ،2ص.659
((( �أجوبة اال�ستفتاءات ،الدار الإ�سالم ّية ،ج� ،2ص� ،39ص.107
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ت�صوير الرجل لمجال�س الن�ساء والعك�س

يج���وز للرج���ل �أن ي�ص��� ّور مجال�س الرج���ال ،ويجوز للم���ر�أة �أن
ت�ص��� ّور مجال����س الرجال ف���ي الأ�صل ،ولك���ن ُي�صبح ذل���ك مح ّرم ًا
�إذا كان م�ستلزم ً���ا لفعل الحرام كالنظ���ر بريبة �أو �أ ّدى �إلى مفا�سد
�أُخ���رى(((.
ول���و فر�ض � ّأن العرو�س �أرادت �إلتقاط �صور فوتوغراف ّية لها ،ف�إنّه
العم �أو الخال �أن يلتقط
يج���وز لأحد �أرحامها من الرج���ال كالأخ �أو ّ
لها هذه ال�صور.

ت�صوير الرق�ص

ال يج���وز ت�صوي���ر رق����ص الن�س���اء �إذا كان الرق����ص م���ن الن���وع
المح ّرم(((.

الم�ؤثرات ال�صوت ّية في الفيلم

بع���د ت�صوي���ر الفيلم ق���د يعم���د الم�ص��� ّور �إلى و�ض���ع م�ؤثرات
�صوت ّي���ة ل���ه ،كالمو�سيقى �أو الغن���اء �أو غيرها ،فم���ا هو حكم هذه
الأم���ور؟
ال ب�أ����س با�ستخ���دام المو�سيق���ى غي���ر المح ّرم���ة �شرع ً���ا وكذلك
علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،الدار الإ�سالم ّية ،ج،2
((( راجع :تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص .659والإمام
الخامنئيّ ،
ّ
�ص� ،39ص .107
((( من ا�ستفتاء للإمام الخامنئي ،منقول في كتاب «�أحكام عكا�سي» ،م�.س� ،ص.31
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الم�ؤ ّثرات الأخرى ا ّلتي يجوز اال�ستماع �إليها ،و�أ ّما ا�ستخدام المح ّرم
منه���ا كا�ستخ���دام المو�سيق���ى المنا�سب���ة لمجال�س اللهو ف���ي �أفالم
حفالت الزفاف فهو حرام(((.

تظهير الأفالم

الأف�ل�ام الفوتوغراف ّية تحتاج للتظهير عادة ف���ي ما بعد ،وغالب ًا
م���ا يكون العام���ل على تجهيز الفيلم وطبع ال�ص���ور من الرجال ،فما
حكم تظهير الأفالم ا ّلتي تت�ضمن �صور ًا للن�ساء من دون حجاب عند
أجنبي؟
الرجل ال ّ
�إذا كان ه���ذا الرج���ل ال يع���رف �صاحبة ال�صورة ف�ل�ا �إ�شكال في
ذل���ك ،ويجوز طبعها عن���ده((( ،ويجوز له طبعها �أي� ً
ض���ا ب�شرط عدم
ق�صد التلذّذ وعدم ح�صول الف�ساد والريبة.
و�أ ّما �إذا كان يعرفها فال يجوز له النظر �إلى �صورتها.

ن�شر ال�صور والأفالم

ال يج���وز ن�س���خ وتوزيع �ص���ور الأ�شخا����ص م���ن دون �إجازتهم �إذا
ا�ستوجب ذلك �أذ ّيتهم(((.
علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،الدار الإ�سالم ّية ،ج،2
((( راجع :تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص .659والإمام
الخامنئيّ ،
ّ
�ص� ،39ص .107
علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،الدار الإ�سالمية ،ج� ،2ص� ،39ص.105
((( الإمام
الخامنئيّ ،
ّ
((( من ا�ستفتاء للإمام الخامنئي ،منقول في كتاب «�أحكام عكا�سي» م�.س� .ص.39
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ال يج���وز �إنت���اج ون�س���خ وتوزي���ع ال�ص���ور المف�س���دة والمح ّرك���ة
لل�شهوات(((.
ال يجوز عر�ض ال�صور ا ّلتي ال ُيراعى فيها الحجاب لغير المحارم،
ح ّتى لو كانوا من الأقارب(((.

((( من ا�ستفتاء للإمام الخامنئي ،منقول في كتاب «�أحكام عكا�سي» ،م�.س� ،ص.14
((( م.ن� .ص.54

