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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                           

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                           

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                            

                              

 روز جمعه وموضوع خطابت 

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات

 رددگبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه4144/عقرب/ 6ق مطابق ـه4111/ثانیربیع ال /2

 رسود  ساز و وارضار حرمت 
 

م هرحمًة بعباده وصیانًة لهم عام  ض ام من قربانها واالسباب  املوصلة الیها الذی حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن وحذر الحمدهلل 

 واشکره علی لطفه  وامتنانه واشهد ان الاله االهللا وحده الرشضام  لامه فامی ربوبیتامه والهیتامه فی دضنهم ودنیاهم. احمده علی احسانه

عبده  ورسوله الخیر االدل االمة علیامه والرشااالحذرهامنه.صاملی هللا علیامه و لامه واصامحابه وساملم اً واس ئه وصفاته.واشهد ان محمد

 تسلی ً کثیراً.

َ الَْفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطََن{االعراف:):}اما بعد:قال هللا تعالی فی القر ن الکرضم َا َحرمَم َرِّبي  (33قُْل إَِّنم

 ازجمله کارهای ناروا وفتنه ای که جامعه اسالمی به  ن گرفتار است، سازورسود  میباشد که  ن را موسیقی گفته میشود.

 زمان جاهلیت به جامعه اسالمی باقی مانده است.بخاطر مستی نواخنت ساز و الت موسیقی گناه کبیره است  که از 

 نواخنت ساز ورسود و واز خوانی عالمه نفاقی است که دضن مقدس اسالم از  ن منع َّنوده است.

 دادن به  ن ضمیر انسان را میمیراند واز ضاد هللا تعالی باز میدارد.ا نواخنت ساز ورسود وگوش فر 

 ز گناه لذت بردن انسان را به کفر میرساند.گوش فرا دادن به ساز ورسود گناه است وا

 .]نزهة االس ع ابن رجب[ وازخوانی مقدمه زنا است  ودر قلب نفاق را می روضاندو  عل ی کرام میگوضند که ساز

 املعاين[ح رو ]دانیده شده است{در متام ادضان ساز ورسود نواخنت وگوش فرا دادن به  ن حرام گر 

: طبل،  ن وقتی حرمت  ن شدضد میشود که همرای  ن  الت موسیقی )لهو ولعب(همراه شود مثل  واز خوانی وگوش فرا دادن به

  رباب وغیره .

 که از قبیل طبله، غج ، رباب ودضگر الت لهو ولعب که نواخته میشود حرام است. امروزی  رسود نواخنت سازو

 .ساز ورسود خواندن وگوش فرا دادن صفت انسانهای فاسق است 

 اضن کارها در  ن وقت رشم  ور است که در ض  کشور اسالمی  واز خوانها ودالک هارا لقب) ستاره افغان( داده میشود. 

به مسل ن مناسب است که در ن مجالسیکه سازورسود باشد اشرتاک نکند؛ چرا که اضن از جمله منکرات است ودرمجالس منکامر 

 اشرتاک حرام است.

 ریم:حرمت ساز ورسود در قرآن ک

ِ ِبَغْْيِ ِعلٍْم َويَتمِخَذَها ُهزُواً أُولَئِ میفرماضد:}هللا جل جالله  { َك لَُهْم َعَذاب  ُمِهنَوِمَن النماِس َمْن يَْشرَتِي لَْهَو الَْحِديِث لِيُِضلم َعْن َسِبيِل هللام

 (6لق ن: )
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واز مردمان کسی است که سخنان بیهوده را میخرد تا با بی دانشامی مامردم را  از راه هللا منحامرف سامازد وتاما راه هللا را مامورد  -ترجمه:

 استهزاء قرار دهد اضنان را عذاب ذلت بارضست.

) لهو که مراد از :رماضندمیفجمهور تابعین ابر ابن عبدهللا ريض هللا عنهم و عبدهللا ابن مسعود، عبدهللا ابن عباس، جاکرث صحابه مثل 

 .] تفسیر ابن کثیر[ غزل، ساز  ورسود است  الحدضث(

ِ ِبَغامْْيِ   ِعلاْمٍم { ا الغناماء وقال الحسن البرصي: أنزلت هامذه اييامة: } َوِمامَن النماماِس َمامْن يَْشامرَتِي لَْهامَو الَْحامِديِث لِيُِضاملم َعامْن َسامِبيِل هللام

 واملزامْي.]ابن کثیر[

 .میباشد  گفته اضن  ضت نازل شده در باره  واز خوانی وموسیقی رحمه هللا حسن برصی -ترجمه:

 (27)الفرقان:)َوالمِذيَن الَ يَْشَهُدوَن الزُّوَر َوإَِذا َمرُّوا ِباللمْغِو َمرُّوا كِرَاماً{ : در ضه دضگری هللا تعالی میفرماضد

 چون بر اع ل وگفتار بیهوده بگذرند  برو مندانه میگذرند.بندگان رح ن کسانی اند که به دروغ گواهی َّنی دهند و ترجمه: 

 کسانی اند اکه از بیهوده روی گردانند.؛ ترجمه:(3) {َوالمِذيَن ُهْم َعِن اللمْغِو ُمْعرُِضونَ }:در  ضه دضگری میفرماضد

هامت جدرلسان عربی)لغو( هر  ن سخن بد، هرزه، وپیش پای افتاده را گوضنامد کامه فاضامده دنیاموی واخامروی نداشامته باشامد. از اضامن 

 مفرسضن مگوضند که در اضن غزل و واز خوانی هم شامل میشود.

ينِ میگوضد رحمه هللا امام طربی  ، فَُكلُّ َذلَِك يَْدُخُل ِا َمْعنَى اللمْغو(ِ تفسْي الطربي.:)َوَسَ ُع الِْغنَاِء ِم م ُهَو ُمْستَْقبَح  ِا أَْهِل الدي

 شنیدن غزل و وازخوانی به اشخاص دضندار قبیح است وهمه درلغو شامل میشود . -ترجمه:

 :حرمت ساز ورسود در سنت نبوی

َ بََعثَِنامَ رَْحَمامًة لِلَْعامالَ در ض  حدضث رشضف  مده است  ُ َعلَيْامِه َوَساملمَم إِنم هللام ِ َصَّلم هللام ِمَن َوُهامًد  )َعْن أَِِّب أَُماَمَة قَاَل قَاَل رَُسوُل هللام

 لِلَْعالَِمَن َوأََمَريِن َرِّبي َعزم َوَجلم ِِبَْحِق الَْمَعازِِف َوالَْمزَاِمْيِ( مسند أحمد 

ه رضی هللا عنه رواضت است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:که هللا تعالی مرا رحمت وهداضت ازبامرای از ابی امام -ترجمه:

 عاملیان فرستاده است وهللا تعالی مرا امر کرده است به محوکردن  الت موسیقی.

نْيَا َواْيِخرَِ::َصامامَصامامْوتَاِن َملُْعوناَماما:)ضامام  حامامدضث رشضامامف دضگامامری  مامامده اسامامتدر ِعنْامامَد نِْعَمامامٍة َوَصامامْوُت ُمرِنمامامٍة ْوُت ِمزَْماٍر ِن ِا الامامدُّ

 ِعنَْد ُمِصيبٍَة (أخرجه البزار ك  ىف مجمع الزوائد قال الهيثمى : رجاله ثقات.

 وقت مصیبت .سیقی در وقت خوشی ونوحه رسائی در دنیا و خرت،  واز مو عنت کرده شده است در  وازی است که لدو  -ترجمه:

ِتَ أَقَْوام  يَْستَِحلُّوَن الِْحَر َوالَْحِريَر َوالَْخْمَر َوالَْمَعازَِف( صحیح البخاري.درحدضث رشضف دضگری  مده است  :)لَيَُكونَنم ِمْن أُمم

خواه مخواه میباشد در امت من گروهی که حالل میشام رند)فر((عمل نامامیمون سلم فرمودند:نبی کرضم صلی هللا علیه و  -ترجمه:

 ب و الت موسیقی را. زنا ،پوشیدن ابرضشم، نوشیدن رشا

السالم ازخرضدوفروش  وازخوان منع کرده، وپولی را که ازطرضق  وازخوانی ونواخنت موسیقی بدسامت مامی  ضامد حامرام پیغمربعلیه 

 قرار داده است.

ُ َعلَيْامِه َوَساملمَم قاَماَل:)اَل تَِبيُعاموا الَقيْنَاماِت، َواَل تَْشامرَتُ درحدضث دضگری  مده است ِ َصامَّلم هللام ، َواَل : َعْن أَِِّب أَُماَمَة، َعامْن رَُساموِل هللام وُهنم

( سنن الرتمذي  ، َوََثَنُُهنم َحرَام  ، َواَلَخْْيَِا تَِجارٍَ: ِفيِهنم  تَُعليُموُهنم

، و وازخاموانی ن را وازخوازنان نه از نبی علیه السالم رواضت َّنوده  که فرموده اند:نفروشید ونخرضد ابی امامه رضی هللا ع -ترجمه:

 را تعلیم ندهید، درتجارت اضنها خیر نیست، وپولی که ازاضن طرضق بدست می  ضد حرام است.

ارتباط وزارت امر باملعروف ونهی عن هلل الحمد به  مدن امارت اسالمی در افغانستان از ساز ورسود جلوگیری شده است در اضن  

 املنکر در تشکیالت دولت به میان  مده است.
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برای ما مسل نان الزم است که ازمباضل وکمپیوتر ها ساماز ورسود را نشامنوضم، مامردم بالخصاموص از انامداخنت سامازورسود درمبائامل 

اضن کار منع َّنوده اسامت واز اضامن طرضامق فائامده  جوانان جداً خود داری َّنائیم، زضرا اضن کارکم  کردن برگناه است ورشضعت از

 بدست  وردن حرام است .  

ِ ):ض  رواضتی  مده استدر ِ يَُقوُل َسِمْعُت رَُسوَل هللام سـن  ىب  يَُقوُل: الِْغنَاُء يُنِْبُت النيَفاَق ىِف الَْقلاْمِب(  -صَّل هللا عليه وسلم-عن َعبْد هللام

 داود

: شنیدم از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که میگفت  واز خوانی وموسیقی در قلب نفاق را می ح ت عبد هللا میفرماضد -ترجمه:

 روضاند طورضکه  ب کشت را در زمین می روضاند.

ِْب  َْ ُ َعلَيِْه َوَساملمَم َعامْن  ِ َصَّلم هللام ُ َعنُْه قَاَل:)نََهى رَُسوُل هللام في َولَِعامِب الطمبْامِل َوَصامْوِت الزيَمامارَِ:(  عن َعِِلم بَْن أَِِّب طَالٍِب ريَِضَ هللام الامدُّ

 تحريم الرند والشطرنج واملالهَ لآلجري 

صامدای و طبله باوبازی کردن موده نبی علیه السالم از زدن دف،ی طالب رضی هللا عنه رواضت است که منع فر اببن اعلی از  -:ترجمه

 نی.

 حرمت ساز ورسود از نظر مجتهدی  وفقهای کرام:

 که امروز روا( است که در ن  واز خوانی میشود  شامل هر نوع منکرات است که به اتفاق مجتهدضن حرام است .موسیقی 

هرسازورسود و الت موسیقی که نواخته میشود وصفت زنان اجنبی بیان میشود ومردم را به فحشاماء فرامیخوانامد از نهرهرچهارا امه 

 حرام است. 

میکنند، امام مال  درجواب را  از موسیقی منع میکرد واز وی سوال شد که بعضی از باشندگان مدضنه اضن کار رحمه هللاامام مالك 

 ]نزهة األس ع[.سوال گفت: اضن کار در اضنجا فاسقان انجام میدهند

  [األس عنزهة  ].سازنده و واز خوان مذکر باشد ضا مونث، شاهدی او قبول نیست:میفرماضدرحمه هللا امام شافعى 

  وشنیدن  ن دضوثی است. واز خوانی ونواخنت موسیقی ا  ديوث ( ة)هَ دياثجای دضگری میفرماضد:در  رحمه هللا  فعیامام شا

 میگوضد  الت موسیقی همه حرام اند. رحمه هللا  امام احمد

 الهداية رشح البداية. وال من يغنَ للناس ألنه يجمع الناس عَّل ارتكاب كبْي:()میگوضدامام مرغیناين رحمه هللا 

 )عادل(  ن است که به مردم  واز خوانی نکند؛ چرا  واز خوانی وغزل مردم را به گناه کبیره جمع میکند.شخص -ترجمه:

  خانیه  مده است که ساز ورسود در متام ادضان ورشائع حرام شمرده شده است .در فتاوای تتار 

وا الِْمْعامرَاِ( الَْماَلِهامَ نَْوَعاماِن ...الِْغنَاَء كَِبْيَ:  َوإِْن مل يَُكْن لِلنماِس بَْل ِِلِْسَ ِع نَْفِسِه َدفًْعا لِلَْوْحَشةِ َوظَاِهرُُه أَنم ) میفرماضدامام ابن نجیم 

بمابَةِ  أو َغْْيِِه كَالُْعوِد َوالطُّنْبُوِر. َوالنمْوُع الثمايِن ُمبَاح   ُمَحرمم  وهو اْياَلُت الُْمطِْربَُة من َغْْيِ الِْغنَاِء كَالِْمزَْماِر َسَواء  كان من ُعوٍد أو قََصٍب كَالشم

فُّ ا النيَكاِح وا َمْعنَاُه ما كان من َحاِدِث رُسُوٍر(.  بحرالرائق [ ]وهو الدُّ

معلوم میشود که غزل و واز خوانی  گناه کبیره است اگر چه به مردم نخواند بلکه به خود بخوانامد  (کنز الدقائق)ازعبارات  -ترجمه:

تا که بواسطه  ن وحشت را دورکند. در معرا( الدراضه  مده است موسیقی دو نوع است؛ ض  نوع  ن حرام است  کامه عبامارت از 

وضاما از ل: توله زدن برابر است که  ن ازچوب باشامد وضاما از نامی نواخنت وسائلی است که بدون  واز خوانی مستی به بار می  رد مث

نکاماح وبعضامی مراسامم خوشامی دائره زدن است که در تنبور وطبله زدن؛ نوع دوم مباح است که عبارت از اشیای دضگرمثل:رباب، 

  صورت میگیرد. 

ذ بها كفر( مجمع األنهر ا رشح ملتقامى :) است ع صوت املالهَ معصية والجلوس عليها فسق والتلذفتاوای البزازضه  مده استدر 

 شنیدن  واز ساز وموسیقی گناه است نشسنت در  نجا فسق است ولذت بردن از  ن کفر است . -(. ترجمه:األبحر
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هل الحل والعقد من املسلمن، ويستدل بايية عَّل حرمامة أ ج ع إ: )هذا الس ع حرام بدر فتاوای خود مینوضسدعالمه ابن الصالح 

املالهَ كالرباب والجنك والسنطْي والكمنجة واملزماروغْيها بناء عَّل مارو  عن ابن عباس والحسن انه  فرسا لهوالحديث بهاما 

 ]فتاوی ابن الصالح[نعم انه يحرم استع لها واست عها فقد صح من طرق(. 

شنیدن موسیقی به اج ع مسل نان اهل حل وعقد حرام است برای حرمت اسباب ووسامائل ساماز ورسود بامه و  ورسودساز  -ترجمه:

 ضات استدالل کرده میشود مانند: رباب، چنگ، تنبور، توله وغیره، زضرا که از ابن عباس وحسن رضی هللا عنهم رواضت است کامه 

ستع ل اضن اشیاوشنیدن  ن هردوحرام است که بامه طامرق متعامدد ثابامت  نها لهو الحدضث را به همین چیزها تفسیر کرده اند، بلی! ا

 .است 

البته در فقه حنفی نهر بعضی فقهااضن است که دهل زدن در نجاهاضی جواز دارد کامه در رشضعامت منصوصامی اسامت  بامه رشطیکامه 

عروسامامی اعامامالن نکاماماح دضگامامر  الت مسامامت کننامامده همامامرای او نباشامامد؛ ماننامامد  رفامامنت بامامه جهاماماد، در مراسامامم عروسامامی البتامامه مامامراد از 

 .]بحرالرائق باب من تقبل شهادته[است

بیان اوصاماف مکامه معهمامه ومدضنامه مناموره  ،وجهاد ، واز خوانی که در ن نعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم توصیف مجاهدضن 

عاموت بامه نوشامیدن باشد اشکال ندارد، اما  واز خوانی که با داب واخالق اسالمی مغاضرت داشته باشد ودر  ن توصیف رشاب ود

  ن وباعث تحرض  فساد اخالقی میشده باشد حرام وممنوع است.

 ارضار موسیقی:

ْار مختلف دنیوی،اخروی، جسمی، روحی وروانی دارد که برخی از  نها قرار ذضل است:  موسیقی ا

 سبب ایجاد نفاق در قلب میگردد: -4

روضاند طورضکه  ب  دانه را درزمین می روضاند، رسول هللا صاملی هللا نیدن موسیقی قلب انسان را فاسد میکند ونفاق را در ن می ش

 عن عبد هللا قال سمعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ضقول الغناءضنبت النفاق فی القلب(ابی داود علیه وسلم میفرماضد:)

خوانی وموسیقی در قلب نفاق را مامی وسلم که میگفت  واز ح ت عبد هللا میفرماضد: شنیدم از رسول هللا صلی هللا علیه  -ترجمه:

 روضاند.

 شنیدن موسیقی مانع ذکر هللا میشود: -2

ف هستند از ادای َّناز ج عت وذکر هللا جل جالله و کسانی که در شنیدن موسیقی ومجالس  وازخوانی، رقص وبازی  مرص 

ِ ِبَغْْيِعلٍْم َويَتمِخَذَها ُهزًُوا أُولَئَِك لَُهْم َوِمَن النماِس َمن يَْشرَتِي لَْهَو ؛ هللا تعالی میفرماضد:}میشوندمحروم  الَْحِديِث لِيُِضلم َعن َسِبيِل هللام

{لق ن: ) ِهن   (6َعَذاب  مُّ

واز مردمان کسی است که سخنان بیهوده را میخرد تا با بی دانشامی مامردم را  از راه هللا منحامرف سامازد وتاما راه هللا را مامورد  -ترجمه:

 هد اضنان را عذاب ذلت بارضست.استهزاء قرار د

 : میشود اخالقی موسیقی سبب گرایش به فساد -3

ولهو انسان را به سوی شهوت وفساد اخالقی میکشاند واز راه پرهیزگاری باز میامدارد، مجامالس غناوموسامیقی معماموالً   واز خوانی

ن بامفضامیل امراکز فساد گوناگون است اضن خود دلیل روشنی است بر اضنکه موسیقی درگراضش به فساد اخالقی نقش مؤثری دارد.

 . ( الغناء رقیة الزناء:)عیاض رحمه هللا میفرماضد 
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 ساز ورسود محبت قرآن را  از بی  میربد : -4

ساز ورسود محبت قر ن را از قلب انسان دور میکند چراکه اضن هردو در ض  قلب جمع َّنیشامود  زضامرا قامر ن کامرضم وحامی الهامی 

 است، سازورسود وحی شیطان است اضن هردو باهم تناقض دارند درض  قلب جمع َّنیشوند.

 )حب الكتاب وحب ألحان الغنا ... ا قلب عبد ليس يجتمعان( الكافية الشافية )امام ابن قیم الجوزی رحمه هللا میگوضد: 

 در قلب ض  بنده ضکجا جمع َّنیشود.وعشق به موسیقی  کتاب هللا ترجمه: محبت 

 قساوت قلبی: -5

ه قساوت  قلبی اضامن میشامود قساوت قلب  در انسان میباشد ونتیجضکی از اثرات شوم موسیقی به روان انسانها پدضد  وردن بی ری 

امن موعهه وپند در اضن قلب ها اثر َّنی کند، زضرا اثر گناهان قساوت قلبی است.هللا تعالی میفرماضامد:}که دضگر  ثُمم قََسامْت قُلاُموبُُكم مي

ََ كَالِْحَجارَِ: أَْو أََشدُّ قَْسَوً: {البقر::)   (27بَْعِد َذلَِك فَِه

 .پس  نها همچون سنگ وضا از  ن سخت تر اند ،باز بعد از  ن دلهای ش  سخت ماند -ترجمه:

 سازورسود وسیله شیطان است: -6

ساز ورسود  واز های شیطانی است که شیطان به وسیله سازورسود بندگان هللا را به طرف گناهان سوق میدهد، به فسق، گناه 

}َواْستَْفِزْز َمِن اْستَطَْعَت ِمنُْهْم ِبَصْوتَِك َوأَْجلِْب :غافل میکند هللا تعالی اضنطور میفرماضدوفجور دعوت میدهد  وازعبادت هللا تعالی 

يْطَاُن إاِلم   66ُغُروراً{اِلرساء:  َعلَيِْهْم ِبَخيْلَِك َورَِجلَِك َوَشارِكْهُْم ِا اأْلَْمَواِل َواأْلَْوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشم

خوضش)به سوی معاصی تحرض  کن(ولشکر سواره وپیاده خود را به ضد  نان  کس را که میتوانی به  وازشان هر ز اضوا -ترجمه:

 بشوران وبا اضشان درمالها وفرزندانشان رشض  شوو نهارا وعده)دروغ( بده وشیطان مردمان را جز فرضب وعده َّنی دهد.

.]تفسیر است  وازشیطان توله وسازهمرای  خوانی واز ت میگوضد:مفرس قر ن کرضم امام مجاهد رحمه هللا در تفسیر اضن  ض

 البغوي[

 به وسیله ساز ورسود شیاطی  جمع میشوند: -۷

نواخنت موسیقی شیطان هارا جمع میکند وشیطانها با واز خوانها وسازکننده گان رفیق اند ودر جائیکه شیاطین موجود باشند 

 مالئ   نجا َّنی باشند.

 جل جالله میشود . سبب غضب وقهر هللا -8

 والسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته                                      

 


