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د کتاب پېژندنه
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

كتاب  ::اسالم او موسیقي
ليكوال ::قايض محمدحسن حقيار
خپروونکى  ::افغان مطبوعايت اداره
دچاپ ځاى  ::پېښور
دچاپ شمېر  ٠١١١ ::ټوکه

داکتاب په پښتو ژبه لومړىن کتاب دى چې قايض محمد حسن حقيارپکې دموسيقۍ په اړه داسالم دمقدس دين
رښتوىن تصور وړاندې کړى دى.
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د پيل خربې
د "غوټۍ" په نوم د چپرهار ولسوالۍ د محصلينو په مهالنۍ خپرونه كې مې د (د نڅا او موسيقي د اسالم له نظره)
تر رسليك الندې يوه ليكنه ولوستله .ليكنه په حقيقت کې زما پر يوې مقالې چې د هيلې مجلې په پرله پسې  63ګڼې
يا د  1631كال په شپږمه ګڼه كې د (نڅا او اتڼ ،د اسالم له نظره) تر رسليك الندې خپره شوې وه ،د نقد په ډول
ليكل شوې ده .په دې ليكنه كې زه اسالم ته په ناروا منسوب كولو ،د حرضت رسول اكرم صىل الله عليه وسلم او
صحابه كرامو شان ته په بې ادبۍ تورن شوى يم .ليكنه مې په بېدينۍ او افرتاء والړه ښودل شوې ده .ليكوال ډېر
احساسايت شوى دى .دده په آند زما د ليكنې د رد لپاره يې ايتونه او احاديث هم د دليل په توګه رانقل كړي دي.
زه د ليكوال په احساسايت چلند خفه نه يم ،ځكه چې يو خو هر څوك له خپلې سويې رسه سم برخورد كوي ،بل دا
چې دا ورور كه په حقه دى او كه په ناحقه ،هغه بېله خربه ده ،خو ده ته ځان په حقه ښكاري او دده په آند له اسالم
څخه ددفاع لپاره يي قلم رااخيستى دى ،نو بايد چې د احساساتو درناوى يې ويش ،نور هم وهڅول يش چې اسالم
ته د خدمت لپاره هلې ځلې وكړي .دا دعا بيا پر موږ او نورو لوستونكو الزمه ده چې له الله جل جالله څخه ده ته د
حق د خدمت لپاره مرسته وغواړو .ده ته توفيق وغواړو چې د اسالم رښتونې بڼه وپېژنې ،د اسالم له روح څخه ځان
خرب كړي ،د بصريت سرتګې يې وغړېږي ،كور كرانه ،غري شعوري ،په پټو سرتګو او كلېشوي تقليد پرېږدي .الله
جل جالله دې نوموړي او موږ ته استعداد ،ذكاوت او توفيق راكړي ،چې رېښتوين اسالم ته راوبولو .په رېښتوين
معنا اسالم ته خدمت وكړو .له داسې فكر ،جذبې ،مبارزې او دعوت څخه دې الله جل جالله موږ ټول وژغوري ،چې
د ګټې پرځاى مو دين ته تاوان وراړوىل وي .پښتانه څه ښه وايي چې "له كم عقل دوست څخه هوښيار دښمن هم
ښه دى" اسالم ته د هغه د ناپوهو او متعصبو دوستانو د خدمت پايلې دا دى اوس د رس په سرتګو وينو .دا څه چې
په افغانستان کې تېر شول آيا دا له اسالم رسه مينه شوه كه دښمني؟ دا اسالم ته خدمت شو كه خيانت؟.
د رشق نابغه او فيلسوف عالمه محمد اقبالرح همدې ډول ماليانو ته څومره ښه وېيل دي ،چې:
"زما بر صوىف و مال سالمى
كه پيغام خدا گفتند مارا
ليكن تاُ ويل شان در حريت انداخت
خدا و جربايل و مصطفى را".
زه خو وايم چې ښه شو چې د اسالم او ټولنې د خدمت لپاره يو بل قلم هم وخوځېد .موږ يې ستايو ،هڅوو يې .د
همدې لپاره په ليكوال څه نه ليكم.
"دروېش كــه خوله له ياره واخيل ورته ښه به وايو
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موږ دى ستايىل چا چې كړى نېك عمل دى چرته".
څومره چې زما د تېرې مقالې په محتوياتو (منځپانګې) پورې اړه لري ،نو زه دلته دا يادونه اړينه بومل چې هغه كومه
سيايس تبرصه ،رومان ،خيال او يا كومه بله هرني او تخليقي ليكنه نه ده ،چې ما به له ځانه څه ليكيل وي .دا يوه
تحقيقي او ديني مقاله ده او ټول محتويات مې يې له معتربو او مستندو ديني كتابونو څخه رانقل كړي دي آن چې
له هامغو كتابونو څخه هم اقتباس او نقل شوى دى ،چې ښاغيل ليكوال په خپل مضمون كې ترې اخيستنه كړې ده،
د هر چا وينا مې چې راخيستې نو په ډاګيزه مې يې ماخذ هم ښودىل دى .زه په ډاګه اعرتاف كوم او دا منم چې
زه ډېر كمزورى او د ډېرې ټيټې كچې ليكوال يم ،زه نه په امام غزايل پسې رسېدىل شم او نه په بخاري او  ....پسې،
نه زه د فتوى وركولو لياقت او اهليت لرم او نه د حكم صادرولو وس ،خو د علاموو ،فقهاوو او مشايخو فتواګانې او
احكام مې څه ناڅه لوستي دي .كه زه د اجتهاد وس او لياقت نه لرم ،نو د مجتهدينو راوېستي احكام او فتواګانې
خو مې مخ كې دي ،نو زه بيا هم په ډاډ رسه ليكم چې زما په تېره ليكنه كې هېڅ نظر زما شخيص نظر نه دى .هېڅ
يوه فتوى زما فتوى نه ده ،هېڅ فكر او نظر يواځې زما نظر نه دى ،بلكې په دې فكر او نظر كې چې وروسته به يې
تاسو هم ولولئ ،د اسالمي امت ډېر نامتو ،پېژندل شوي ،متبحر علامء ،امامان او فقها رارسه ملګري دي او يا كه
ووايم ،چې زه له هغو رسه ملګرى يم او په مقايسوي ډول مې د دواړو خواوو نظريات لوستي او د اليلو ته په كتنې او
د دواړو خواو د حجت او استدالل په تللو رسه يو پلو راته دروند او حق ته رسېدىل ښكاره شو او ما يې هم ملن نيولې
ده ،نو اوس چې د يو داسې نظر په څرګندولو چې هغه له ما څخه زر كاله يا شاوخوا يو نيم زر كاله وړاندې يو
صحايب او يا تابعي هم څرګند كړى وي او آن دا چې ما د هغه نظر ټىك په ټىك رانقل كړى وي .ښاغىل ليکوال ماته
د بې ادب ،مفرتي او بې دينه نسبت كوي ،نوآيا دا په خپله هامغه صحايب او يا تابعي ته دا ډول نسبت كول نه
دي؟ كه يوه مسئله زه له فقهي كتابونو څخه رااخلم او يا كم تر كمه د يو عامل نظر او يا د يو فقيه فتوى له عربئ او
يا بلې ژبې پښتو ته رااړوم ،تر دې چې زما نظر په كې هېڅ دخيل هم نه وي ماته دا ډول سپك الفاظ كارول كېږي،
نو آيا دا د هامغه فقيه او عامل سپكاوى نه دى؟ اوس دې درانه لوستونيك قضاوت وكړي ،چې بې ادبه ،مفرتي او
بې دينه څوك دى؟ ما خو په تېره مقاله كې هم له هر نظر رسه د هغه د خاوند نوم ليکىل او نقل قول مې ورته
منسوب كړى او په دې مقاله كې هم بې سنده خربې نه كوم.
د ښاغيل ليكوال غوسه په دې خربه ډېره راغلې ده ،چې ما رانقل كړي وو":رسول اكرم صىل الله عليه وسلم حرضت
عيل كرم الله وجهه ته وفرمايل ،چې "ته له ما څخه يې او زه له تا څخه يم" حرضت عيل ريض الله عنه ددې مباركې
وينا په اورېدلو دومره خوشاله شو ،چې څو ځله يې د عربانو له دود رسه سم پښه په ځمكه ځمكه ووهله".
او يا هم رسول اكرم صىل الله عليه وسلم خپل مليس حرضت امام حسيرنيض الله عنه ته وفرمايل ،چې په صورت او
سريت (بڼې او خوى) كې ته زما په څېر يې ،نو هغه هم له ډېرې خوشالۍ څخه په خېزونو شو.
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همداراز يې حرضت زيد بن حارث ريض الله عنه ته وفرمايل": ،ته زما خادم ورور يې ،هغه هم له ډېرې خوشالۍ
څخه د نڅا په څېر حرکات پيل کړل".
اوس كه فرض كړو ،چې صحابه و يا تابعينو ته په دې رواياتو كې د نڅېدونكيو خطاب شوى دى ،نو دا خو ما نقل
قول كړى دى او دا خو په حقيقت كې د اسالم د سرت عامل اومنل شوي فقيه امام او عالمه محمد غزايل وينا ده،
چې د هغه په مشهور تصنيف كيمياى سعادت كې يې كتىل شئ او حرضت عطاء الله پالوي په خپل كتاب قرآن اور
فنون لطيفه كې هم رانقل كړې ده  ،نو اوس به په حرضت امام غزايل څه حكم وكړې؟ ما خو هلته هم د غزايل دا
وينا په قوسونو (ليندكيو) كې رانقل كړې ده او حواله مې هم وركړې ده ،نو ولې يې مهر پر ما ولګاوه؟.او د وينا خپل
خاوند امام غزايل يې پرېښود او امام غزايل دا هم وايي ،چې څوك نڅا ته حرامه وايي ،هغه خطا شوى او تېروىت دى.
اوس به د ښاغيل ليکوال د رانقل كړيو دالېلو جاج واخلو او له دې دالېلو څخه به دده برداشت هم وارزوو بيا به هم
قضاوت لوستونكيو ته پرېږدو.
خو تر هرڅه لومړى په حقوقي چاروکې دولسمرش دسالکار وزير او دهېواد دنومويت عامل ( دسرتې محکمې اوسنى
رئيس ) پوهاند عبدالسالم عظيمي او دسرتې محکمې دداراالفتاء درئيس او جيد عامل مولوي محمدصديق مسلم او
دهغه له ملګرو نوروهغو قاضيانو او مفتيانوڅخه مننه کوم چې له ډېرو بوختياوو برسېره يې داکتاب ولوست  ،زه يې
وهڅومل  ،دکار نيمګړتياوې يې راپه ګوته کړې او ګټورې مشورې يې راکړې .
مخكې له دې چې دنيوکې کوونکي دالېل وارزوو ښه دا ده  ،د څېړنې پيل په يوې لنډې پيلېزې وكړو ،د يوې مقدمې
په ډول د موسيقۍ او نڅا په اړه د علاموو او فقهاوو ويناګانې او نظريات د لوستونكيو مخ ته كېږدو او له دې پيليزې
څخه په برداشت اخيستلو يې د بحث منځته بوځو.
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ايا سامع اوموسيقي حرامه ده؟
وړاندې لدې چې دموسيقۍ په اړه فقهي بحث ته ننوزو مناسبه ده چې ووايو په قرآن او حديثو کې دموسيقۍ او يا
ميوزيک کلمه نلرو.فقهاوو هم چې کله پدې اړه بحث کړى دى نود غنااو يا دلهو دکارندويو(سامانونو) تر رسليک
الندې يې مسئله څېړلې ده .
په ژوند كې داسې مساېل ډېر دي ،چې د اسالم له هامغو لومړنيو ورځو څخه يې د حكم په اړه علامء بېالبېل نظريات
لري ،چې په دې ډله كې غنا او نڅا هم شامله ده .علامء او فقهاء د سامع او موسيقۍ په اړه هم بېل بېل نظر لري
آن تر دې چې دواړو ډلو په دې اړه افراط او تفريط ته هم مال تړلې ده .ځينې خلك داسې هم شته ،چې موسيقي،
ډول ،رباب او ارمونيه خو ال پرېږده ،چې آن د ځينو مرغانو اوازونه هم نه خوښوي ،ځكه چې موسيقيت په كې دى،
خواږه لګېږي او انسان ترې خوند اخيل .بله ډله يې بيا په جواز كې دومره افراط كوي ،چې موسيقۍ ته هېڅ حد نه
مني ،هر ډول موسيقي ،د هر چا اواز د هر چا په وړاندې روا بويل ،چې اسالم بيا دا دواړه افراطي او تفريطي نظرونه
ردوي او په هره معامل ه او هره مسئله كې يې د خپل تعامل له مخې په يو معتدل او منځني چوكاټ كې موسيقۍ
ته هم اجازه وركړې ده ،د موسيقۍ لپاره يې حدود ټاكيل ،افراطي موسيقي ،سكس يا بربنډه موسيقي ،فحشا او ګناه
ته تحريكوونكې موسيقي نه مني ،د انسان له فطرت رسه سمه او برابره موسيقي چې پورتني اړخونه ونه لري ،روا
بويل.
د موسيقۍ په اړه امام غزايل په احياء العلوم او كيمياى سعادت كې ،حرضت امام سعيد ابن حزم په املحىل کې ،
حرضت مولنا ابوالكالم ازاد په "غبار خاطر" كې ،حرضت عالمه عطاء الله پالوي په "قرآن اور فنون لطيفه" كې،
اوسمهايل د نړېوال شهرت لرونيك عامل عالمه دكتور يوسف قرضاوي په "الحالل والحرام ىف االسالم" او "االسالم
والفن" كې ښاغيل ډاکټر محمد عامره په "االسال م والفنون الجميله "کې اوږدې څېړنې كړې دي ،چې زما پر دې
ليكنه هم د همدې مشاېخو اغېز پروت دى ،د ليكنې ډېره برخه مې يا د دوى له اثارو څخه مستقيم اقتباس دى او
يا خو يې ممكن غېر مستقيم اغېز وي .ماته خو د موسيقۍ په اړه د دوى نظر د اسالم له روح رسه برابر او حق ته
رسېدىل برېښي او الله جل جالله دې توفيق راكړي ،چې په دې اړه د اسالم د ريښتوين تصور وياند او ژباړن واوسم.
آمني.

Download from: ketabton.com

(c) ketabton.com: The Digital Library

6

د هرن او فن په اړه د اسالم دريځ
عالمه قرضاوي لييك :په سندرو كې له دنيوي ښكال پرته ،چې ارواوې تازه كوي ،خوښوي يې ،تاندوي يې نور څه
نشته .سندرې د فطرت غوښتنه ده ،غوږونه يې د اورېدلو اشتها لري ،خوند ترې اخيل ،هامغه ډول خوند ،چې معده
يې د خوندورې غذا له خوړلو اخيل ،هامغه ډول خوند چې سرتګې يې د ښكلې منظرې له ليدلو اخيل ،هامغه ډول
خوند چې پوزه يې د يو پاك يش ،يو بوى لرونيك ګل په بويولو احساسوي .
آيا پاك او خوندور شيان په اسالم كې حرام دي ؟.
ښكاره خربه ده ،چې الله جل جالله ځينې روا ،پاك او خوندور شيان پر بني ارسائيلو ځكه حرام كړي وو ،چې هغوى
ته د هغوى د ناوړو كارونو جزا وركړي .دا حرمت هغوى ته په حقيقت كې سزا وركول وو ":فبظلم من الذين ها دوا
حرمنا عليهم طيبت احلت لهم و بصد هم عن سبيل الله كثريا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس
بالباطل" .يعنې "د هغه ظلم او تېري له كبله ،چې يهوديانو تررسه كړ او په دې خاطر ،چې ډېر خلك يې د خداى جل
جالله له الرې منع كړل ،پاك او پاكيزه شيان مو چې هغوى ته حالل وو په هغوى حرام كړل .او د سود په اخيستلو
په داسې حال كې ،چې دوى يې له اخيستلو منع شوي وو او په ناروا رسه د خلكو د مالونو او شتمنيو د خوړلو په
خاطر (مو دا كار وكړ)"( .النساء)131_131 ،
بل ځاى فرمايي":ياايهالذين امنواال تحرمواطيبت ما احل الله لكم وال تعتدوا ان الله ال يحب املعتدين ".يعنې "اى
مومنانو هغه څه په ځان مه حراموئ كوم چې الله جل جالله تاسو ته حالل كړي دي او تېرى مه كوئ ،الله جل جالله
تېري كوونيك نه خوښوي ".
دلته وينو چې الله جل جالله هغه خلك تېري كوونيك بويل ،څوك چې د الله جل جالله روا شوي شيان په ځان يا په
نورو حراموي.
الله جل جالله د پخوانيو امتونو د پېغمربانو په كتابونو كې د حرضت محمدصىل الله عليه وسلم د رالېږلو او د هغه
رسالت زېرى په دې ډول كړى دى":ياُ مرهم باملعروف وينها هم عن املنكر و يحل لهم الطيبت و يحرم عليهم
الخبائث و يضع عنهم ارصهم واالغلل التى كانت عليهم" .هغوى ته د ښو كارونو په كولو او د ناوړو كارونو په نه
كولو امر كوي او پاك شيان ورته حاللوي او ناپاك شيان پرې حراموي او هغه لېرې كوي له دوى څخه ددوى درانه
بارونه او د سختيو هغه قيدونه چې دوى په كې بند وو( .االعراف)75 ،
داسې ښه ىش به نه وي ،چې عقل او روح يې ښه وبويل ،ورته ميالن ولري او اسالم هغه د خپل هغه رحمت ،مهربانۍ
او شفقت له مخې ،چې په دې امت يې لري ،روا كړى ونه اويس او دې امت ته يې د هغوى په كارولو يا كولو اجازه
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نه وي وركړې":يسئلونك ما ذا احل لهم قل احل لكم الطيبت" يعنې" له تاسې پوښتي چې دوى ته څه ىش حالل دي،
ورته ووايه چې پاك شيان تاسو ته حالل شوي دي(".مائده )57
هېچا ته هم اجازه نشته ،چې د الله جل جالله له خوا څخه روا شوي پاك شيان پر ځان يا په نورو حرام كړي .حالل
ګرځول او حرام ګرځول د الله جل جالله واك او اختيار دى او كه څوك دا كار كوي ،دا په حقيقت كې د الله جل
جالله په اختياراتو او واكونو كې ځان ورګډول دي ،چې دا كار په خپله رشك دى( .قل ارئيتم ما انزل الله لكم من
رزق فجعلتم منه حراماً و حلالً ،قل الله اذن لكم ام عىل الله تفرتون) يعنې"ورته ووايه " دا راته ووايئ چې هغه څه
چې الله جل جالله تاسو ته پيدا كړي دي او تاسو ته يې رزق ګرځويل دي او د هغوى يوه برخه مو روا او يوه برخه
مو ناروا ګرځولې ده آيا الله جل جالله تاسو ته دا اجازه كړې ده [چې ځينې روا او ځينې يې ناروا وګرځوئ] او كه په
هغه جل جالله باندې دروغ وايئ( ".يونس )75
ځينې كارونه او شيان الله جل جالله د خپل لزوم ديد له مخې حرام كړي دي او ځينې يې روا كړي دي ،نو الله جل
جالله بيا هېچا ته دا حق نه دى وركړى ،چې د هغه جل جالله په واك او اختيار كې تشبث وكړي ،روا ،ناروا او ناروا،
روا كړي .د بېلګې په ډول الله جل جالله زنا ،غال ،ناحقه وژنه ...حرام كړي دي ،نو هېچا ته دا حق نشته ،چې دا
كارونه روا اعالن كړي .څرنګه چې هېڅوك حق نه لري ،چې ناروا ،روا اعالن كړي ،همدا ډول هېڅوك حق نه لري،
چې روا كارونه او شيان ناروا اعالن كړي او كه څوك د الله جل جالله له خوا روا شوي شيان په ځان يا په ټولنه
حراموي ،نو د الله جل جالله له هامغه ډول قهر ،غضب ،عذاب او غوسې رسه به مخ كېږي لكه څوك چې غال يا زنا
حاللوي .الله جل جالله روا كوونيك او ناروا كوونيك دواړه غندي ،ګمراه او بې الرې يې بويل( .قد خرسالذين قتلوا
اوالدهم سفهاً بغري علم و حرموا ما رزقهم الله افرتاء عىل الله ،قد ضلوا و ما كانوا مهتدين" يعنې "ښكاره خربه ده،
چې هغه كسانو تاوان ليدىل ،چې خپل اوالد د حامقت او ناپوهۍ له مخې وژين او هغه څه چې الله جل جالله دوى
ته د روزۍ لپاره وركړي ،نو په الله جل جالله د دروغو د تړلو له مخې يې پر ځان حراموي ،له شك پرته چې په دې
كارونو دوى ګمراه كېږي او الره نه مومي " (االنعام )151
نو الله جل جالله هغه كسان غندي ،ګواښي يې او رټي يې څوك چې له ځانه ،بې دليله ،د الله جل جالله روا او مباح
شيان پر مسلامنانو حراموي او د الله جل جالله له نعمتونو څخه يې بې برخې كوي .هغه كه هر څه وي ،چې ساز،
رسود او موسيقي هم په همدې ډله كې راځي ،چې كه څوك ښه په دې پوه وي ،چې سامع او موسيقي تر دې حده
روا ده او بيا هم په حق سرتګې پټوي او په تاْويلونو ،تا ويلو ما ويلو ،كمزوريو او موضوعي رواياتو ،د قوي ،څرګندو او
قطعي داليلو د مخنيوي هڅه كوي .په داسې حال كې چې خپل ضمري او وجدان ته هم قناعت وركوىل ونه يش ،نو
له شك پرته دوى هم هامغه كار كوي كوم چې بني ارسائېلو كاوه او د الله جل جالله له عذاب او وعيد رسه مخ
ش ول .موږ مسلامنان يو ،موږ د ژوند په ټولو چارو كې د يو نظام او يو قانون تابع يو ،موږ يو غښتىل  ،بشپړ ،تلپاتې،
تغيري نه منونىك اسايس قانون لرو ،چې د اسالم رشيعت او په ځانګړي ډول عظيم الشان قرآن دى .زموږ ټولې پرېكړې
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او فتواګانې به د قرآن او رشيعت په رڼا كې وي .له ځانه او د خپل نفس له غوښتنې رسه سمې پرېكړې نه شو كوىل.
الله جل جالله له دې كار څخه منع كړي يو "وال تقولوا ملا تصف السنتكم الكذب هذا حالل و هذا حرام لتفرتوا
عىل الله الكذب" يعنې "او د خپلو ژبو دروغجنو دعوو له مخې مه وايئ چې دا ىش حالل دى او دا حرام .ددې كار
پاېله دا ده ،چې الله جل جالله باندې د دروغو تهمت وايئ"( .النحل)113
"قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده" يعنې "ورته ووايه :چا د الله جل جالله ښكال (زينت) حرامه كړې ده ،هغه
ښكال چې خپلو بنده ګانو ته يې پيدا كړې ده (پنځولې ده).
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په ټولو چارو او شيانو كې اصل روا واىل دى
علام  ،فقها او ديني مشايخ وايي ،چې د ژوند په ټولو چارو كې اصل روا واىل دى يعنې هرڅه په طبيعي ډول روا دي.
هره چاره روا ده ،هر ىش په بنسټيز ډول روا او حالل دي .د هر يش او هر كار كولو اجازه شته ده او كوم ىش او يا
كومه چاره ،چې الله جل جالله په بنده ګانو حرامه كړې ده او دوى ته يې مناسبه نه وي ګڼلې ،نو هغه يې بيا له
دې عامې قاعدې څخه د واضح او روښانه فرمان په واسطه استثنى كړي او وېستې دي او مسلامنان يې خرب كړي
دي ،چې دا او دا كار چې تاسو او ټولنې ته اوس يا په راتلونيك كې تاوان لري ،مه كوئ .څرنګه چې دنيوي چارې
لكونو آن ميليونونو ته رسېږي او قرآن او حديث داسې نه کوي چې هرې چارې ته په ځانګړي ډول ګوته ونييس او د
روا او ناروا په اړه ېي پرېكړه وكړي ،ځكه قرآن او يا په ټوليز ډول شارح اشارې كوي او تفصيل يې علاموو ته پرېښى
دى ،نو په عمومي ډول يې داسې فرمان صادر كړ ،چې په اصل كې هر ىش روا دى ،هر څه كوئ او كه زه ( الله جل
جالله) څه مناسب نه وينم ،نو پر هغه مو خربوم او د حرمت په اړه يې خپله پرېكړه دراوروم او د څه يش په اړه چې
زه چپ يم او په ښكاره ډول مې حرام كړى نه وي او يا مې د روا وايل او ناروا وايل په اړه ډاګيزه فيصله نه وي
دراورولې ،نو هغه چارې تاسو ته روا دي ،ځكه چې زه هېروونىك نه يم ،هېرول زما عادت نه دى ،زه په خپله خوښه
او اراده داسې كوم" :و ما كان ربك نسياً" .يعنې "ستا رب هېروونىك نه دى( ".مريم )35
حرضت رسول اكرمصىل الله عليه وسلم دې مطلب ته داسې اشاره كړې ده":هغه څه چې الله جل جالله په خپل
كتاب كې روا كړي دي روا دي او هغه څه يې چې حرام كړي دي ،حرام دي او د هغه څه په اړه يې چې سكوت
كړى دى ،الله جل جالله له هغه څخه تېرېږي ،نو له همدې كبله يې د الله جل جالله لخوا څخه روا واىل په رسميت
ومنئ ،ځكه چې الله جل جالله هېڅ هم نه هېروي "و ما كان ربك نسياً ".
همدا راز فرمايي ":الله جل جالله په تاسو څه فرايض ايښي دي ،هغه مه ضايع كوئ او څه حدود يې ټاكيل دي ،له
هغو تېرى مه كوئ او پرته له دې ،چې هېر يې كړي ،د ځينو شيانو په اړه يې د شفقت او رحمت له مخې سكوت
كړى دى ،نو تاسو يې هم په اړه سكوت وكړئ او پلټنه پكې مه كوئ".
_الله جل جالله فرمايي":هوالذى خلق لكم ما ىف االرض جميعاً" يعني "الله جل جالله هغه ذات دى ،چې د ځمكې
پر رس يې هرڅه تاسو ته پيدا كړي دي( ".بقره " )95و قد فصل لكم ما حرم عليكم االما اضطررتم اليه" "يعنې "او له
شك پرته چې الله جل جالله تاسو ته هغه څه ،چې حرام كړي يې دي ،روښانه كړي دي مګر هغه څه چې تاسې پرې
اړ باسل شئ"( .االنعام )115
همدا المل دى ،چې علامء وايي :هېڅ تحريم د منلو وړ نه دى ،مګر د ښكاره نص له مخې .عالمه قرضاوي وايي":د
قران د ډاګيزه نص او يا د رسول اكرمصىل الله عليه وسلم د رصيح حديث او يا د ثابتې او يقيني اجامع له پرېكړې
پرته هېڅ تحريم د منلو وړ نه دى .دى وايي كه نص او يا اجامع وجود ونلري يا دا چې رصيح نص (آيات او يا حديث)
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وي ،خو صحيح نه وي يا صحيح نص وي ،خو د موضوع په اړه رصيح نه وي ،نو دا د يوې چارې په حراموايل داللت
نه يش كوىل او په روا وايل يې اغېز كوي او حكم د عفوې په عمومي داېره كې د روا په بڼه پاتې كېږي.
همدې دالېلو ته په كتنې رسه د فقهې د اصولو علاموو دا قاعده هم راوېستې ده ،چې ":االصل ىف االشياء االباحة"
يعنې "په شيانو كې اصل رواواىل دى.".
نو اوس چې څوك موسيقي حرامه ګڼي اړ دي ،چې رصيح نصوص ولري .قطعي دالېل وړاندې كړي .په دالېلو كې يې
وضاحت ،روښانتيا او پوره څرګندتيا وي ،داسې نه چې د ايت يا حديث غرض يو څه وي او دوى يې په تاُ ويل،
تحريف او تحويل رسه په موسيقۍ رااړوي .لكه چې وروسته به ېي د دوى له خوا د لهو او لغو په معنى كې ووينو.
بيا به د بحث پايلې وڅېړو.
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د موسيقۍ په اړه د ځينو علاموو اند
د تفسري احمد مفرس او د نوراالنوار ليکوال مالجيون ،د مسلم رشيف شارح ،مشهور عامل او د لسګونو ارزښتمنو
اثارو ليکونکى امام محي الدين نووي ،امام غزايل ،امام ابن حزم  ،قايض ابوبكر عريب ،د عوارف املعارف ليکوال او
د تصوف د سهرورديه طريقې امام ،شهاب الدين سهروردي ،امام الهند مولينا ابوالکالم ازاد او د مشهور او سمهايل
ليکوال او عامل مصطفى زرقاوي او ډاکټر يوسف قرضاوي په څېر لسګونه علام د موسيقي او سامع د رواوايل پلويان
دي چې د ځينو نظرونه به په تفصيل رسه ولولئ .
ادفوي په خپل كتاب "االمتاع" كې لييك ،چې  ":امام غزايل په خپلو ځينو فقهي كتابونو كې ليكيل دي ،چې سندرې
د موسيقۍ له الو پرته د ټولو په اتفاق رسه روا دي" .ابن طاهر وايي چې د صحابه و او تابعينو په اتفاق او اجامع
رسه د موسيقۍ له الو پرته سندرې روا دي.
تاج الفرازي او ابن قتيبه د حرمينو د علاموو او ابن طاهر او ابن قتيبه د مدينې د علاموو اجامع په دې اړه رانقلوي.
امام ماوردي وايي...":تر دې چې د حجاز خلك يې د كال په غوره ورځو كې هم ،چې خلك په كې په عبادت مكلف
دي ،رخصت بويل( .االسالم والفن).
ابن نحوي په العمده كې لييك :داسې روايتونه شته ،چې ځينو صحابه و او تابعينو سندرو ته غوږ ايښى دى ،چې ده
د حرضت عمر ،حرضت عثامن ،ابن عمر ريض الله عنهم نومونه هم ياد كړي دي .همدا ډول ،عمرو ابن العاص،
حرضت عايشه ،سعيد ابن مسيب ،سامل ابن عبدالله  ،ابن عمر ،ابن عبدالرب ،امام ماوردي په البيان كې ،رافعي ،ابن
ايب شيبه ،ابو عبيده ابن جراح ،بيهقي ،حرضت سعد ابن ايب وقاص ،ابن قتيبه ابو مسعود انصاري ،بالل ،عبدالله
بن االرقم ،اسامه ابن زيد ،حمزه ،ابن طاهر ،براء ابن مالك عبدالله ابن زبري ،ابو طالب ميك ،حسان ،زبري بن بكار،
قرضه ابن كعب ،امام ابو الفرج اصفهاين ،خوات بن جبري ،رباح بن معرتف ابن حسان ،خارجه ابن زيد ،قايض رشيح،
سعيد ابن جبري ،عامر شعبي ،عبدالله ابن عتيق ،عطاء ابن رباح ،محمد بن شهاب زهري ،عمر ابن عبدالعزيز سعد
ابن ابراهيم زهري ،په تبع تابعينو كې څلور واړه امامان ،ابن عينيه ،د موسيقۍ له الو پرته سندرې روا بويل.
امام شوكاين په نيل االوطار كې هم همدا نومونه ياد كړي دي.
ډېرو علاموو د موسيقۍ له الو رسه سندرې روا بللې دي .قايض ابوبكر عريب په خپل كتاب "االحكام" كې
لييك":داسې صحيح حديث وجود نه لري ،چې په دې اړه په حرمت داللت وكړي ":ابن نحوي په خپل كتاب العمده
كې همدا خربه كړې ده .ابن طاهر په كتاب السامع كې لييك ":آن چې د (حرمت په اړه) يوه خربه هم صحيح نه
ده".
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ابن حزم وايي...":په دې اړه يو صحيح حديث هم نشته دى او هر څه چې د موسيقۍ د حرمت په اړه روايت شوي
ټول له ځانه جوړ شوي او موضوعي روايات دي او كه د ثقه رواياتو له خوا يې رسول الله صىل الله عليه وسلم ته
نسبت شوى واى ،هرومرو به مو منيل واى".
دميزان االعتدال دمؤلف امام ذهبي او دلسان امليزان دمؤلف امام ابن حجر عسقالين په څېر دحديثو نومويت
علامء هم ددا ډول حديثو روايت کوونکي څېړي او نقد پرې کوي چې وروسته به يې ولولئ.
حرضت امام غزايل وايي":هغه څوك چې سامع اوموسيقي يې په حركت او خوځښت رانه ويل له عقيل او بدين
ناروغۍرسه مخ او نيمګړى دى ،تعادل نه لري ،له روحانيت څخه لرې دى او په وچ طبيعت اوبد ذوق كې تر اوښ،
مرغانو اونورو حېواناتو هم بدتر دى ،ځكه چې اوښ د خپل وچ طبيعت برسېره هم له خواږه غږ رسه مست يش او
بار الندې منډه وهي".
حرضت ابو داؤد فرمايي":زه چې څومره لهو ته متايل کوم هاغومره مې په حق نفس قوي كېږي".
بيا هم غزايل لييك ":موسيقي د زړه د ناروغيو درمل ده او زړه له ناروغيو ،ستړتيا او ناارامۍ څخه ژغوري ،نو ځكه
مباح ده".
امام شوكاين په نيل االوطار كې لييك":د مدينې اوسېدونيك او له هغوى رسه په ظاهريه و او صوفيه و كې د نظر
ملګري د سندرو په روا وايل قانع دي كه څه هم له چنګ او رباب رسه وي".
ابو منصور بغدادي شافعي وايي ":عبدالله ابن جعفر به د سندرو په اورېدلو كې كومه ستونزه نه ليدله او خپلو
وينځو ته به يې د سندرو ويلو اجازه كوله ،ډېر وخت به يې له هغوى سندرې اورېدلې او دا هم د حرضت امام عليك
د خالفت زمانه وه".
حرضت امام غزايل فرمايي":رقص (نڅا) مباح ده ".
د حبشو لوبې ته چې بخاري يې هم روايت كوي امام غزايل د نڅا او رسود نوم وركوي.
حرضت عطاء الله پالوي لييك":د مسلامنانو هغه كتاب كې ،چې د هر مسلامن په كور كې ايښى دى ،يو ځل نه دوه
ځله اشاره كوي ،چې موسيقي پېغمربي الره ده".
عالمه بدرالدين عيني حنفي د بخاري په رشح كې وايي ":له حرضت داؤد رسه ارمونيه وه ،چې هغه به وررسه سندرې
وېلې ".ابن حجر عسقالين په فتح الباري او امام شوكاين په كتاب السامع كې لييك :عبدالرزاق په خپل مسند كې
له عبدالله ابن عمر څخه روايت كوي  ":حرضت داؤد به ارمونيه غږوله او د زبور تالوت به يې كاوه".
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فكر وكړئ نه يواځې دا چې حرضت داؤد به له زبور رسه ارمونيه غږوله ،بلكې له زبور پرته به يې په دومره خوند رسه
سندرې هم ويلې ،چې آن الوتونيك به يې هم اغېزمن كړل او ډلې ډلې به ترې راتاو وو .
سلطان املشايخ حرضت نظام الدين اولياء وايي":په هغه قوم به د خداى جل جالله عذاب ولې نه راځي ،چې ته ورته
د موسيقۍ د روا وايل په اړه احاديث وړاندې كړې او هغه يې په وړاندې درڅخه دامام ابو حنيفه قول وغواړي".
امام غزايل وايي":هغه څوك چې له دريا (دايره) رسه سندرې حرامې بويل ،نو هغه د رسول الله صىل الله عليه وسلم
له فعل څخه ښكاره انكار كوي ،چې دا په خپله كفر دى".
د ډهيل سرت محدث حرضت شيخ عبدالحق وايي":محدثني وايي ،چې د موسيقۍ د حرمت په اړه يو حديث هم
صحيح نه دى" .حنفي محدث حرضت سيد جامل الدين وايي":د موسيقۍ د حرمت په اړه چې وروستني علام كوم
احاديث وړاندې كوي او استدالل پرې كوي ،هغه نه ثابت شوي دي او نه كوم اصل لري ،ځكه چې كه په دوى كې
كوم حديث صحيح واى ،نو ښاغليو مجتهدينو به پرې استدالل كړى واى ،صحيح او حسن حديث خو پرېږده ،چې
آن داسې ضعيف حديث هم نشته ،چې د موسيقۍ حرمت ثابت كړي".
حرضت مخدوم سيد ارشف جهانګريي وايي":د سامع تر ټولو ښه ځاى مسجد دى".
حرضت شيخ نقي الدين وايي":د سامع په محفل كې ګډون د خداى جل جالله درضا المل ګرځي".
حرضت مولينا عبدالرحمن لكهنوي وايي":سامع زموږه عبادت دى او مسجد د عبادت لپاره ځانګړى شوى دى".
شيخ الفقهاء خريالدين اميل وايي":سامع د جواز له حده تېر ،د استحباب درجې ته رسېدلې ده".
د اهل حديثو نامتو عامل نواب صديق حسن خان وايي":د سندرو او موسيقۍ د حرمت په اړه مې نه په قرآن كې آيت
وموند او نه مې د حديثو په كتابونو كې كوم حديث تر سرتګو شو".
عالمه شا جعفر وايي":ماته له ساز او رسود رسه د موسيقۍ په روا وايل كې هېڅ شك نه دى پاتې له همدې كبله د
نورو دالېلو وړاندې كولو او نور بحث ته هېڅ اړتيا نشته".
هغه دا هم لييك چې كله د موسيقۍ په اړه بحث رايش ،نو رضور وررسه دا رشط ايښودل كېږي ،چې كه له موسيقۍ
رسه فواحش وي ،يا رشاب او نور منكرات وي ،يا شهوت پاروونكې ويناوي يا پَرې (قطعې يا تاش) وي يا د كوم
مسلامن او يا هندو غېبت په يك كېږي ،نو دا ډول موسيقي حرامه ده ...نه پوهېږو چې له موسيقۍ رسه ولې دا
شيان تړل كېږي .دا شيان خو چې هر چېرې وي ،په هره معامله كې وي ،ناروا دي [ځكه دا شيان په خپل ذات كې
حرام دي] ددې لپاره ولې موسيقي ځانګړې كېږي؟ ولې دا شيان له نورو مساېلو رسه نه تړل كېږي؟ ولې داسې نه
ويل كېږي چې كه د رشح وقايي د ځينو پاڼو په لوستلو شهوت راپارېږي ،نو لوستل يې روا نه دي؟ .ولې داسې نه
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ويل كېږي ،چې كه په مسجد كې كرمبول كېږي او جذبې او احساسات زيامننوي ،نو مسجد ته راتلل روا نه دي.
ولې داسې نه ويل كېږي ،چې كه د ښځو د اواز په اورېدلو او د هغوى په ليدلو پاروونيك خياالت راځي ،شهوت
راويښېږي ،نو د هغوى شهادت حرام دى .
دې محرتم په دې اړه اوږده څېړنه كړې ده ،د موسيقۍ په اړه يې د اسالم او موسيقي په نوم كتاب ليكىل دى ،چې
له ډېرو دالېلو او څېړنو وروسته لييك ":موسيقي له ساز او رسود رسه او بې ساز او رسوده روا ده".
عالمه عطاء الله پالوي وايي ":دا په حرضت رسول كرم صىل الله عليه وسلم پسې بهتان دى ،چې ګواكې هغه صىل
الله عليه وسلم موسيقي حرامه بللې ده".
امام شوكاين وايي":د موسيقۍ د حرمت په اړه د اجامع دعوه له يوې مخې باطله ده ".دى زياتوي":د ساز او رسود
د حرمت په اړه ،چې څومره روايتونه رانقل شوي دي يو يې هم صحيح نه دى ،ټول باطل دي".
امام شوكاين وايي ،چې قايض ابوبكر بن عريب او امام ابن حزم هم كټ مټ همدا نظر لري .شوكاين له استثناء پرته
وايي ،چې "د موسيقۍ د حرمت په اړه چې څومره حديثونه وړاندې كېږي ،ټول موضوعي دي".
د نړېوال شهرت خاوند نامتو بنګاىل شاعر او اديب رابندرنات ټاګور وايي ،چې ځينې وخت انسان دومره مجذوب
او دومره تراغېز الندې رايش ،چې د خپل حال د بيانولو لپاره الفاظ نه لري ،نو كله چې الفاظ خالص يش ،نو د همدې
حال د بيانولو لپاره موسيقي ته مخ ورواړوي او مرسته ترې وغواړي.
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د موسيقۍ د حرمت د پلويانو داليل
_ 1د موسيقۍ د حرمت پلويان په هغه روايت استناد كوي ،چې حرضت عبدالله ابن عباس ،حرضت عبدالله ابن
مسعود ،امام مجاهد  ،عکرمه او ځينو نورو صحابه و ريض الله عنهم ته منسوب شوي او دعوه كوي ،چې الله جل
جالله په دې ايت كې موسيقي حرامه ګرځولې ده".و من الناس من يشرتى لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغري
علم و يتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهني ".يعنې "په خلكو كې داسې كسان هم شته ،چې بې ګټې او چټي خربې
اخيل ،چې بيا په دې خربو رسه د الله جل جالله بنده ګان په ناپوهۍ رسه له حقې الرې واړوي او هغه آيتونه ريشخند
كړي .دوى ته رسوا كوونىك او ذليلوونىك عذاب دى( ".لقامن )3
دوى د لهوالحديث معنا سندرې اخيستې دي.
دوى وايي چې ابن شعبان له حرضت عبدالله ابن عباس څخه روايت کوي چې هغه به په دې آيت کې له لهو څخه
غرض موسيقي بلله  ،خو عامره وايي چې دابن شعبان ټول روايات دله منځه وړلو وړ دي.
ابن حزم وايي ،چې د دوى دا وينا د څو الملونو له مخې د منلو وړ نه ده ،يو خو دا چې له دې آيت څخه دا ډول
تفسري نه له حرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم څخه ثابت دى او نه له صحابه و څخه  ،بلکې د ځينو مفرسينو
وينا ده چې حجت پرې نه يش کېدىل ځکه له الله جل جالله اوله رسول الله صىل الله عليه وسلم پرته د هېچا وينا
حجت نه ده .دوهم دا چې دا وينا او دا تفسري د نورو صحابه و او تابعينو له وينا رسه مخالف دى  .دريم دا چې په
خپله همدا آيت په دې آيت باندې د دوى استدالل ردوي ،ځكه چې دا آيت وايي ،چې "په خلكو كې داسې كسان
هم شته چې بې ګټې او چټي خربې اخيل ،چې بيا په دې خربو رسه (د الله جل جالله بنده ګان) په ناپوهۍ رسه له
حقې الرې واړوي او هغه ريشخند كړي ".دا خو داسې يو صفت دى ،چې كه په هر چا كې وي ،نو هغه كافر دى،
ځكه چې د الله جل جالله الره يې ريشخند كړې ده.
ابن حزم وايي":كه څوك كوم كتاب واخيل ،چې خلك پرې له حقې الرې واړوي ،نو كافر دى ځكه چې الله جل جالله
هغه غندىل دى .خو الله جل جالله هېڅكله هغه كسان نه دي غنديل ،چې بې ګټي او چټي خربې د ساعت تېرۍ
لپاره اخيل .ددې لپاره نه چې خلك پرې له حقې الرې واړوي ،نو له همدې المله يې په دې آيت استناد باطل او بې
ځايه دى .همدا ډول هغه خلك ،چې په قصدي ډول د قرآن په تالوت رسه فرض ملونځ پرېږدي يا هغه څوك چې د
نفلو په کولو رسه فرض يا واجب ملونځ نه كوي يا د سندرو او ترانو په اورېدلو رسه كوم فرض كار پرېږدي ،نو دا
شخص فاسق او ګناهګار دى ،خو كه څوك ددې كارونو په كولو رسه فرض نه پرېږدي ،نو دا خو يې بد کار ندى كړ
ى.
(املحيل البن حزم )31/5
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امام قرطبي (  ١٧٠هجري  ٠٧٧١م ) په جامع االحکام القران کې ددې آيت په تفسريکې ډېر بحث کړيدى او وايي
چې دلته چې کوم لهو نا وړه ښودل شوې هغه ښه هرني غږ نه دى ،بلکې هدف هغه غږ دى چې په انسان کې
شهواين او حيواين غرايز تحريکوي يا هغه غږ هدف دى چې خلک له اميان څخه اړوي  ،لکه د مکې د مرشکانو يو
مرش ( نرص بن الحارث بن علقمه )  ٧هجري _ ١٧٦م ) چې کول  ،نوموړى د قريشو له شيطانانو او د بدر په غزا کې
د هغوى د بريغ له لېږدوونکيو څخه و  ،هغه به د ناعربو کتابونه او وينځې پېرلې چې په هغوى رسه خلک بې اميانه
کړي يعنې هغه به د وينځو په سندرو او ددې کتابونو په ويلو خلک د قرآن له اورېدلو اوله اسالم راوړلو منحرفول او
ګمراه کول .
دلته هم موخه همدا ډول لهو ده چې د خداى جل جالله د بنده ګانو له ګمراه کولو پرته بله موخه نلري .
قرطبي همداراز وايي چې د حسن برصي (  ٧٧٧ _ ١٦١م )په اند دلته له لهو څخه غرض ( کفر او رشک ) دى .
مفرسين وايي چې نرص بن الحارث د رستم او اسفنديار او د ايراين پاچايانو د کيسو کتابونه پېرل او بيا به چې په
مکه کې چا وويل چې محمد صىل الله عليه وسلم دا ډول وايي نو ده به هغوى ريشخند کړل او د ايرانيو پاچايانو
کيسې به يې ورته کولې او وېلې به يې چې زما خربې د محمد صىل الله عليه وسلم له خربو غوره دي  .همدا راز
نرص بن حارث به وينځې پېرلې او چې چا به غوښتل مسلامن يش نو هغه به يې خپلو سندرغاړو وينځو ته وروست ،
ښه خوراک او څښاک به يې پرې وکړ او بيا به يې ورته وويل چې دا درته له ملانځه او روژې څخه چې محمدصىل
الله عليه وسلم يې درڅخه غواړي .او دا چې د محمدصىل الله عليه وسلم لپاره وجنګېږې غوره دي نو بيا دا آيت
نازل شو .
نو دلته له لهو څخه موخه دا ډول لهوده چې الله جل جالله وغندله.
عالمه الويس وايي چې ددې ايت ښه تفسري هغه دى چې حسن روايت کړى دى  : .کل ماشغلک عن عبادة الله
وذکره من السمرواالضاحيک والخرافات والغناء ونحوها)
يعنې  :هرهغ ه څه چې انسا ن دالله ج له عبادت او له ياد څخه مشغول څخه سايت هغه که ټوکې وي ،که نکلونه
وي او که سندرې او که داسې نور ټول لهوالحديث ده  ٧٦ .ټوک  ١٠مخ
جاللني تفسري ددې ايت( واستفزز من استطعت منهم بصوتک ) االرساء١٦
يعنې  (( :او له هغوى څخه دې چې په چا وس رسېږي نو په خپل غږ يې سپک ( ذليل ) کړه )).
په تفسري کې وايي چې مجاهد وايي چې دشيطان غږ خوشې خربې او لوبې دي .او عبدالله ابن عباس وا يي چې
دشيطان غږ هره هغه وينا ده چې خلک ګناه ته بويل
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شهيد آيت الله ډاکټر بهشتي هم موسيقۍ ته اشاره کړېده چې موږ د هغه د نظر لنډيز له
www.hmazaheri.com/bookويب سايټ څخه رالېږدوو (( :هغه ددې په تفسريکې وايي چې کله به رسول اکرم
صىل الله عليه واله وسلم د جمعې په ورځ پر منرب خطبه اوروله ،سوداګريز کاروان به راغى او خلکو به د کاروان
مخې ته د خوښۍ د ښکارولو لپاره ډول او دريا وهله نو په مسجد کې له رسول الله صىل الله عليه واله وسلم رسه
ناستو ځينو د کمزوري اميان خاوندانو به ملونځ او مسجد پرېښود او د ډول او دريا خواته به يې منډه کړه چې الله
جل جالله ددوى په دې کار نيوکه وکړه او ويې غنده (( :قل ما عندالله خري من اللهو ومن التجاره )) يعنى (( :هغه
څه چې له الله جل جالله رسه دي له لهو او سوداګرۍ څخه ډېر غوره دي )) .
ډاکټر بهشتي همداراز زياتوي چې ډېرو داسې وييل دي چې په دې ځاى کې له لهو څخه غرض هامغه د شپېلۍ،
نغارې او طبلې غږ دى چې له بهر څخه ښار ته راننوتونکي سوداګريز کاروان به ددې لپاره غږاوه چې خلک خرب يش
او د پلورلو او پېرودلو لپاره ورته وريش ،نو کله به چې په مسجد کې د کمزوري اميان خاوندانو داسې غږ واورېد نو
يا به ددې غږ د اورېدلو لپاره او يا به د سوداګريزې معاملې لپاره له مسجد څخه په وتلو شول او رسول صىل الله
عليه واله وسلم به يې پر منرب ناست پرېښود ،چې الله جل جالله د دوى د ا کار وغنده .خو دا سمه نه ده چې له
دې ايت څخه د موسيقۍ د حرمت لپاره کار واخيستل يش ،لکه څنګه چې له دې ايت څخه د سوداګرۍ د حرمت
لپاره کار نه شو اخيستىل .
څو ځايه په قرآن کې د لغو کلمه هم راغلې ده او ځينو فقهاوو لغو هم لهو معنى کړېده او لغو ښه نه ده ګڼل شوې،
خو بيا هم د لهو په حرمت داللت نه يش کوىل .
امام غزايل د يو چا په ځواب كې ،چې وييل يې وو "سندرې لهو ،بې ګټې او د ساعت تېرۍ ىش دى" وييل دي":هو
همداسې ده ،خو خربه دا ده چې دا دنيا ټوله بې ګټې او لهو ده ...له ښځو رسه له هغه يوځاى وايل پرته ،چې د
اوالد زېږولو المل وګرځي ،نور هر ډول يوځاى واىل ،مستي او لوبې بې ګټې دي (خو خلك يې كوي ،ځكه چې نفس
يې غواړي) هر لهو آن د حبيش غالمانو لوبو ته د يب يب عايشې كتل او د رسول الله صىل الله عليه وسلم هڅول ټول
روا او په نص ثابت دي ...لهو زړونه تازه كوي ،اروا تاندوي ،فكري ستومانتيا له منځه وړي او زړونه ،چې له تازه
ګۍ او نشاطت څخه لېرې وساتل يش ،نو مړاوي او وژل كېږي ...نو موسيقي روحي درمل ده ،چې د ستړتيا او
مړاويتوب د ناروغيو عالج كوي ،خو بايد په اورېدلو كې يې افراط ونه يش .لكه چې د دوا او درملو په خوړلو كې
افراط په كار نه دى .په همدې خاطر لهو په دې نيت د قربت ( الله جل جالله ته د نږدېوايل) المل ګرځي"( .احياء
العلوم )1179
_ 2د موسيقۍ د حرمت پلويان په دې آيت ،چې د نيكو مؤمنانو په ستاينه كې راغىل استدالل كوي":و اذاسمعوا
اللغواعرضوا عنه" يعنې "كله چې چټي خربې واوري ،نو مخ ترې اړوي( ".قصص )77
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دوى وايي ،چې سندرې هم په لغو او چټي خربو كې راځي ،نو ځان ساتل ترې واجب دي.
شېخ قرضاوي ځواب وركوي ،چې له دې آيت څخه چې څه څرګندېږي ،هغه دا دي چې لغو عبارت دى له بدې
وينا ،كم عقلې خربې ،ترخې وينا او نورو څخه او دا آيت هم په همدې خربه شاهد دى":واذاسمعوا اللغو اعراضواعنه
و قالوا لنا اعاملنا و لكم اعاملكم سالم عليكم ال نبغي الجهلني" .يعنې "او كله چې بې ګټې خربې واوري ،نو مخ ترې
اړوي او ورته وايي ،چې زموږ كارونه زموږ او ستاسې كارونه ستاسو دي[ ،زموږ خپل كار او ستاسو خپل كار دى] د
خداى جل جالله په امان موږ ناپوهان نه غواړو( ".قصص )77
او دا د عبادالرحمن (د خداى جل جالله د بنده ګانو) په صفت كې د الله جل جالله ددې ستاين ډوله وينا په څېر
ده ،چې فرمايي ...":و اذا خاطبهم الجهلون قالوا سلام" يعنې "او كله چې ورته ناپوهان څه ووايي ،نو دوى ورڅخه د
سالم په ويلو (ساملې خربې) ځان خالصوي( ".فرقان )36
كه ومنو ،چې په دې ايت كې يادې شوې لغو كې سندرې هم راځي ،نو بايد چې داسې څه په كې راغيل واى ،چې د
سندرو نه اورېدل يې ستاييل واى او ښه كار يې ګڼىل واى په داسې حال كې چې دلته داسې څه نه وينو.
د لغو كلمه د باطل د كلمې په څېر هر هغه يش ته وايي ،چې ګټه په كې نه وي او داسې يش ته غوږ ايښودل يا يې
كول چې ګټه په كې نه وي ،تر هغې بد نه دي ،چې د بل چا حق ضايع نه كړي او يا د فرضو او اړينو كارونو مخه ونه
نييس .له ابن جريح څخه روايت شوى دى ،چې هغه سامع (روحاين موسيقي) اورېدل جاېز بلل ،چا ترې وپوښتل،
چې آيا دا كار به دې د قيامت ورځ په نيكو كارونو كې وشمېرل يش او كه په بدو كارو كې؟ هغه ځواب وركړ :نه په
نيكو كارونو كې او نه په بدو كارونو كې دا د لغو په څېر ده او الله جل جالله فرمايي":اليواخذكم الله باللغو ىف
اميانكم" يعنې " الله جل جالله مو په هغو سوګندونو نه نييس ،چې په ناپامۍ كې يې يادوئ"
(بقره  ،997مائده ) 35
امام قرطبي (  ١٧٠هجري  ٠٧٧١م ) په جامع االحکام القران کې ددې آيت په تفسريکې ډېر بحث کړيدى او وايي
چې دلته چې کوم لهو نا وړه ښودل شوې هغه ښه هرني غږ نه دى ،بلکې هدف هغه غږ دى چې په انسان کې
شهواين او حيواين غرايز تحريکوي معنى خربې يا کار دى چې هېڅ ديني يا دنيوي ګټه پکې نه وي .
معارف القران  ٠٧ټوک  ١مخ
امام غزايل فرمايي "كه له تصميم او هوډ پرته په ناپامۍ كې قسم يا د خداى جل جالله نوم يادول دا خو پرېږده،
چې فاېده نه لري ،مواخذه يا د خداى جل جالله له خوا نيونه هم نه لري ،نو شعر او نڅا به څرنګه ګناه او دهغه جل
جالله لخوا نيونه ولري "!
(احياء العلوم ،كتاب السامع)
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نو له همدې كبله موږ وايو ،چې هره سندره لغو نه ده ،بلكې په دې كې د ويونيك او يا اورېدونيك نيت او غرض ډېر
مهم دى ،ښه نيت لهو او ټوكه د خداى جل جالله د نږديكت او قربت المل ګرځوي او ناوړه نيت آ ن هغه عملونه
هم ،چې په ظاهره ښه دي او عبادت بلل كېږي په حقيقت كې باطلوي .
حرضت رسول اكرم صىل الله عليه وسلم فرمايي":ان الله الينظر اىل صوركم و اموالكم ولكن ينظر اىل قلوبكم و
اعاملكم" يعنې " الله جل جالله ستاسو ظاهر (ښكاره بدن) او شتمنيو ته نه ګوري ،بلكې ستاسو زړونو او كارونو ته
ګوري( ".مسلم)
ډاکرت عامره او شېخ قرضاوي په دې ځاى كې د ابن حزم هغه ګټوره وينا رالېږدوي ،چې د سندرو د مخالفينو په
ځواب كې يې لييك" :هغوى پوښتي چې سندرې روا دي او كه ناروا؟ او په دې باور دي ،چې په دې اړه درميه الره
يا دريم حكم نشته ،ځكه چې الله جل جالله فرمايي":فامذا بعدالحق االالضالل" يعنې "آيا له حق وروسته له ګمراهۍ
پرته بل څه شته(؟)" .خو دوى ته زموږ ځواب دا دى ،چې حرضت رسول اكرم صىل الله عليه وسلم فرمايي":امنا
االعامل بالنيات و امنالكل امرء مانوى" يعنې "د اعاملو د ښه وايل او بدوايل معيار نيت دى او هر انسان ته د هغه
د نيت جزا ده".
دا يوه قاعده ده ،هر يش ته د همدې معيار له مخې كتل كېږي .هر څوك ،چې سندرې په دې نيت اوري ،چې زړه
يې ژوندى او روح يې تازه يش ،سستي او تنبيل ترې كډې بار كړي او د الله جل جالله بنده ګي په خپل ډول وكوىل
يش ،ښو كارونو ته وهڅول يش ،نو له شك پرته ،چې ښه كار يې كړى دى او كه د چا نيت نه ثواب او نه ګناه وي،
نو دده دا كار لغوه ده ،چې نه ګناه لري او نه ثواب ،لكه بڼونو ته تلل ،د ساعت تېرۍ لپاره د خپل كور په مخ كې
ګرځېدل ،له خپل ذوق رسه سم د رنګونو ټاكل او ( "...املحىل )31/5
شهيد آيت الله ډاکټر بهشتي ددې ايت  (( :و اذ سمعوا اللغو اعرضوا عنه)) يعنى (( :کله چې لغو واوري نو ځان ترې
ژغوري  )).په تفسري کې وايي چې که لغو د لهو په معنى وي او که په بله ځانګړې معنى ،د آيت ښکاره غرض دادى
چې له دې آيت څخه د موسيقۍ د حرمت لپاره کار نه يش اخيستل کېداى ،نو پر دې بنسټ ويىل شو چې په قرآن
کې داسې آيت نه شو موندىل چې هغه دې د موسيقۍ په حرمت او آن په ټوليز ډول د لهو او لغو په حرمت داللت
وکړي .
_3د حرمت پلويان په دې حديث استناد كوي ":د مؤمن له خوا چې هره لهو تررسه كېږي ،نو باطله ده مګر له
خپلې
مېرمنې رسه لوبې ،د آسونو پالنه اوروزنه او غيش ويشتل" (.اصحاب السنن)
دوى وايي چې په دې ځاى كې سندرې نه دي يادې شوي ،نو اورېدل يې روا نه دي.
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خو د روا وايل پلويان بيا ځواب وركوي ،چې دا حديث ضعيف (كمزورى) دى او استدالل پرې نه كېږي او كه داومنو،
چې صحيح دى ،نو دا خو بيا هم د حرمت معنى نه وركوي ،بلكې په بې ګټې توب داللت كوي.
دا حديث دوه ډوله سند لري په يوه کې يې عبدالله ابن زيدبن ازرق دى او په بل کې يې خالد بن زيد دى او
ډاکټرمحمد عامره وايي چې دحديثو دپوهانو په نظر دواړه مجهول دي
له حرضت ابو درداء څخه رانقل شوي دي چې وايي ":زه چې څومره كوىل شم ،نو باطل كارونه كوم ،ددې لپاره چې
د حق د پلويتوب قوت مې ډېر يش( ".االسالم والفن)
دكتور قرضاوي وايي ،چې كه پورتنى حديث صحيح هم وي ،نو غرض يې دا نه دى ،چې ګوندې يواځې هم دا درې
لوبې روا دي يعنې دا انحصاري حديث نه دى كه داسې واى ،نو رسول الله صىل الله عليه وسلم به په نبوي مسجد
كې حبشو ته د لوبې _ چې دى هم د دوى لوبې نڅا بويل _ اجازه نه وه وركړې ،نه به يې خپله ددې لوبو ننداره
كړې وه او نه به يې حرضت عايشې ريض الله عنها ته ددې لوبو د نندارې اجازه وركړې وه .په بڼونو ،ګلكڅونو...
كې ګرځېدل ،د الوتونكيو خواږه غږونه اورېدل ...كه څه هم باطل او بې ګټې دي ،خو حرام نه دي.
همداسې دوه نور روايتونه هم شته دي لکه  (( :ليس لهو املؤمن اال ثالث :رمى الرجل بقوسه او تا ُديبه فرسه او
مالعبته امراته )) يعنې (( :مؤمن له دې درې ساعت تېريو پرته د نورو اجازه نلري  :غيش ويشتل  ،د اسونو روزنه او
له خپلې مېرمنې رسه لوبې )) .
ددې حديث په سند کې هم خالد بن زيد دى چې مجهول دى .
يو بل روايت کې د عطاء ابن ايب رباح له خولې ويل شوي چې جابر بن عبدالله انصاري او جابر بن عبيد انصاري مې
وليدل چې غيش يې اورول  ،له دې دواړو څخه يوه بل ته وويل چې آيا تا نه دي اورېديل چې د خداى جل جالله
پيغمربصىل الله عليه وسلم فرمايي ((:کل ىش ليس من ذکرالله فهولعب اليکون اربعه  :مال عبة الرجل امراته و
تاديب الرجل فرسه و ميش الرجل بني الغر ضني و تعليم الرجل السباحة )) يعنې  (( :هر ىش چې د خداى جل جالله
ياد په کې نه وي اوله دې څلورو شيانو هم نه وي نو لوبې دي ،هغه له خپلې مېرمنې رسه لوبې  ،د خپل آس روزنه ،
د دوه درو تر منځ پىل تګ او المبو يادول دي )) .
ابن حزم وايي چې دا روايت جعيل دى او په اسنادو کې يې په ناوړه ډول تدليس کړى دى  ( ،يعنى چې څوک له
خپل هم مهايل څخه داسې څه روايت کړي چې ترې اورېديل يې نه وي يا خپل شيخ_ هغه څوک چې ترې روايت
کوي_  ،په داسې نوم ياد کړي چې پرې مشهور نه وي ) ځکه چې ددې حديث په سند کې چې کوم زهري دى دا
هامغه نوموىت او مشهور ابن شهاب زهري ندى  ،بلکې دا بل نا پېژندل شوى او مجهول زهري دى چې عبدالرحيم
نومېږي او خالد بن ايب زيد يې هم په سند کې دى چې هغه هم مجهول دى .
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_4د موسيقۍ د حرمت پلويان په دې روايت هم استناد كوي ،چې بخاري يې له ابو مالك او ابوعامر اشعري څخه
رانقلوي":ليكونن قوم من امتى يستحلون الحر و الحرير والخمر و املعازف" يعنې "زما په امت كې به داسې خلك
پيدا يش ،چې زنا حاللوي ،د ورېښمو ټوټي ،رشاب او معازف مباح بويل( ".بخاري) .
دکتور محمد عامره وايي چې بخاري دې روايت ته کوم سند نه دى وړاندې کړى يواځې دومره يې وېيل چې هشام
بن عامر له عامر څخه روايت کوي او ابوعامر خپله مجهول دى .
ددې روايت دراويانوژوند ليک په تهذيب التهذيب کې ښه روښانه شوى دى
خو ابن قيم جوزي په روضة املحبني کې دابن حزم وينا ننګوي او وايي چې داخربه له ابن حزم څخه پټه پاتې ده
چې بخاري چې له چا څخه روايت کړى دى هغه هشام بن عامر دى او هغه يې ليدىل دى او له بخاري پرته دحديثو
نورو امامانو ورته سند ورکړى دى
په االسالم والفن كې ددې روايت په اړه لييك :دا حديث كه څه هم بخاري رانقل كړى دى ،خو دا د معلقو حديثو
له ډلې څخ ه دى او مسند متصل نه دى .همدا المل دى ،چې امام ابن حزم يې د سند د منقطع كېدلو (تر رسول
اكرم صىل الله عليه وسلم پورې د راويانو د لړۍ نه رسېدل) له كبله ردوي او نه يې مني ،له معلق وايل پرته نورو هم
وېيل دي ،چې په سند او منت دواړو كې يې نيمګړتيا شته ده.
امام ح افظ ابن حجر عسقالين كوښښ كړى دى ،چې ددې روايت سند متصل كړي او دې كار ته يې له نهو الرو
هڅه كړې ده ،خو دا ټولې الرې هامغه راوي ته ورګرځي ،چې د حديثو امامان او نقادان پرې نيوكې لري .دا شخص
د عامر زوى هشام دى.
(تعليق التعليق د حافظ ابن حجر)
نوموړى كه څه هم د دمشق خطيب ،محدث او عامل وو او ابن معني او عجيل يې ثقه بويل ،خو امام ابو داؤد د هغه
په اړه وايي ":څلور سوه حديثونه يې روايت كړي دي ،چې هېڅ اصل او بنسټ نه لري ".ابو حاتم يې په اړه وايي
":رښتيا ويونىك دى ،خو تل نه ،څه يې چې الس ته ورغلل ،خلكو ته يې وويل ،څه چې ورته ورښودل شوي دي ،خلكو
ته يې [بې له پلټنې] وړاندې كړي دي".
حرضت امام احمد يې په اړه وايي":بې مغزه او كم عقل دى".
نسايي يې په اړه وايي":هغه ته بايد هېڅ توجه ونه يش" يعنې [هېڅ ثقه نه دى].
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حافظ ذهبي كه څه هم له نوموړي څخه دفاع كړې ده ،خو وايي چې "هشام رښتيا ويونىك دى ،خو ډېرې خربې
كوي او داسې اقوال لري ،چې كوىل شو رد يې كړو ...په اختاليف او هغو مسايلو كې چې د ټولو په ژوند پورې اړه
لري ،د دا ډول خلكو روايت نه منل كېږي".
ددې حديث په اصل منت او سند كې له خربو رسبېره ددې حديث په داللت او محتوى (منځپانګه) كې هم څه
خربې او اختالف شته دى .په صحيح او دقيق ډول معلومه نه ده ،چې له معازف څخه غرض څه دى؟ معازف يعنې
څه؟ ځينې وايي د لهو او ساعت تېرۍ وساېل ترې غرض دي ،دا هم ويل شوي دي چې معازف يعنې د سندرو او
موسيقۍ سامان .كه بيا هم دا ومنو ،چې دلته له معازف څخه هدف د موسيقۍ وسايل دي ،نو د حديث لفظ چې
په بخاري كې په معلق ډول راغىل د معازفو د تحريم ښكاره څرګندوى نه دى ،ځكه چې [د حالل بويل] لفظ لكه
څنګه يې چې ابن عريب وايي دوه معناوې لري ،يوه معنا دا چې د هغوى په حاللوايل عقيده او باور لري او دوهمه
يې مجازي معنا ده ،چې په استعامل كې يې اسانۍ او سطحي نظر ته وايي .دلته كه لومړى معنا مراد واى يعنې د
لفظ حقيقي معنا ،چې هغه په حاللو د حرامو بدلول دي ،نو دا خو كفر ګڼل كېږي ،ځكه هغه څه حالل بلل ،چې
حرمت يې قطعي وي لكه زنا ،رشاب ...نو دا خو د ټولو په اتفاق كفر ده.
كه ومنو ،چې حديث دلته په حراموايل داللت كوي ،نو آيا هدف دا دى چې دا څه شيان چې په دې حديث كې ياد
شوي [زنا ،رشاب ،ورېښم او موسيقي] دا ټول يوځاى كول حرام دي او كه هر يو يې بېل بېل تررسه كول حرام دي؟
دلته لومړى قول [يوځاى كول] قوي برېښي ،ځكه دا حديث هغه خلك غندي او د هغو خلكو اخالقو ته اشاره كوي،
چې په زنا ،رشاب څښلو ،شپې ناستې ]شب نشينئ] له كاره ويت ،ټوله مخه او ټول رس او كار يې له نجونو ،رشابو،
كبابو ،رسوزرو ،ورېښمو او ټنګ ټكور رسه دى.
ابن ماجه دا حديث له ابو مالك اشعري څخه په دې ډول روايت كوي ":زما له امت څخه به ځينې كسان رشاب
څښي ،خو بل نوم به ورته ږدي ،په مېلو او د سندرو غاړو ښځو په غېږه كې به پروت وي .الله جل جالله به يې په
ځمكه خښ كړي او خنزيران او بيزوګان به ترې جوړ كړي ".همدا راز ابن حبان په خپل (صحيح) كې او بخاري په
خپل تاريخ كې دا روايت كړى دى ،خو هر چا چې له هشام پرته له بل چا روايت كړى دى ،تاكېد يې پر رشابو كړى
دى او سندرې او موسيقي يې د زنا او رشابو د مجلس د متمم (پوره كوونيك) او تابع غوندې ياد كړي دي.
نو دلته د خربې فوكس رشاب دي يعنې په اصل كې همدا حرام دي.
_5د تحريم مدافعني د حرضت عاېشې ريض الله عنها دا حديث دليل نييس ":الله جل جالله د سندرغاړو ښځو،
پلورل ،بيه ...حرام ګرځويل دي ".
ترمذي او تلبيس ابليس
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ځواب دا دى ،چې دا حديث او د سندرغاړو وينځو د پلورلو د حرمت په اړه ،چې نور څومره احاديث دي ،ټول
ضعيف [كمزوري] دي( .املحىل )73/5
ابن حزم وايي :ددې روايت په راويانو کې سعيد ابن رزين دى چې له خپل ورور څخه روايت کوي او هېڅوک هم
دادواړه نه پېژين  .په لسان امليزان کې يې همداروايت له خپل پالر څخه کړى امام ذهبي او امام ابن حجر هم
دسعيد په اړه دابن حزم نظر تائيدوي.
وګوري دابن حجر لسا ن ١:٧١او دذهبي ميزان ٧:٠١١
همداراز ددې حديث په راويانو کې ليث هم دى چې ضعيف دى .طرباين په االوسط کې په کمزوري سند روايت
کړى او بيهقي وايي چې ((:محفوظ ندى ))
بل دا چې امام غزايل وايي دلته له سندرغاړو وينځو څخه غرض هغه وينځې دي ،چې د رشابو په محفلو ،مېكدو او
عرشتكدو كې پرديو ،فاسقو نارينه و ته سندرې وايي او د ښځو له خوا پرديو فاسقو نارينه و او هر هغه چا ته ،چې د
فساد وېره ترې وي ،سندرې ويل حرام دي ،خو خپل مالك [ د وينځې بادار] ته سندرې ويل په دې حديث كې
حرامې شوې نه دي .آن دپرديو پر وړاندې هم هغه وخت وينځو ته سندرې ويل روا دي چې دفتنې وېره نه وي .لكه
په الندې حديث كې ،چې راغيل دي او صحيحينو (بخاري او مسلم) يې روايت كړي دي .هغه داسې ،چې رسول
اللهصىل الله عليه وسلم د دوو وينځو د سندرو غږ واورېد ،خو هغه يې منع نه كړلې او ابوبكرريض الله عنه ته يې
وفرمايل ":دا دواړه پرېږده (چې خپلې سندرې وايي) ".
صحابه و سندرغاړې وينځې پلورلې او پېرلې دي لكه وروسته به چې د ابن عمر او ابن جعفر معامله ولولو ،نو كه د
سندرغاړو وينځو پلورل او پېرل چور حرام واى ،نو دوى ولې پلورلې او يا پېرلې؟.
بل دا چې اسالم ،چې د سندرغاړو وينځو پلورل حرام بليل دي المل دا دى ،چې اسالم غوښتل او غواړي ،چې د
وينځو او مرييتوب دود دې له اسالمي ټولنې څخه ورو ورو كډه وكړي او په دې ډول چې يو دې وينځه په يوه او
بل دې يې په بل پلوري دا كار ښه نه عميل كېږي ،دلته حكمت او د اسالم غېر امريه غوښتنه (د خلكو هڅونه) دا
ده ،چې سندرغاړې وينځه مه پلوره ،بلكې ښه دا ده چې مخه يې ورته خالصه او ازاده يې كړې.
_ 6دوى بل د نافع دا روايت دليل نييس ":كله چې ابن عمر ريض الله عنه د يوه شپانه د شپېلۍ غږ واورېد ،نو په
دواړو غوږونو يې ګوتې كېښودې ،الره يې بدله كړه او له نافع ريض الله عنه څخه يې وپوښتل ،چې اى نافع ريض الله
عنه ته د ا غږ اورې .ما ورته وويل ،چې هو! ده همداسې پوښتل ،چې غږ اورې؟ او ما ورته ويل چې هو .تر دې چې
نور ما هم د شپېلۍ غږ نه اورېده او هغه ته مې وويل ،چې نه ،نور يې نه اورم .له هغې وروسته ابن عمر ريض الله
عنه له غوږو ګوتې لېرې كړې او خپله سورلۍ يې اصيل الرې ته برابره كړه او ويې ويل":را ْيت رسول اللهصىل الله
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عليه وسلم يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" يعنې "رسول اللهصىل الله عليه وسلم مې وليد په داسې حال كې ،چې
هغه د شپانه د شپېلۍ غږ اورېد ،نو هغهصىل الله عليه وسلم همداسې وكړل ".
(احمد ،ابو داؤد ،ابن ماجه)
حرضت ابو داؤد ددې حديث په اړه وايي ،چې دا حديث موضوعي دى ابو عيل الؤلؤي وايي چې له ابوداؤد څخه
مې اورېديل دي چې ويل يې داحديث منکر دى او كه صحيح هم يش ،نو دا خو د موسيقۍ د رواوايل د پلويانو
دليل دى ،نه يې د مخالفينو .دا ځكه چې كه د شپېلۍ اورېدل حرام واى ،نو رسول اللهصىل الله عليه وسلم به ابن
عمر ريض الله عنه ته مباح نه بلله او ابن عمرريض الله عنهام به نافع ريض الله عنه ته مباح نه بلله او هغوى ته به
يې هم امر كړى واى ،چې تاسو يې هم مه اورئ .دا چې رسول اللهصىل الله عليه وسلم ابن عمر ريض الله عنه
پرېښود ،چې وايې وري او ابن عمر ريض الله عنه بيا نافع ريض الله عنه پرېښود دا په خپله د رواوايل دليل دى،
ځكه چې رسول اللهصىل الله عليه وسلم يې يواځې په خپله له اورېدلو ډډه وكړه .رسول الله صىل الله عليه وسلم
يواځې له شپېلۍ څخه نه ،بلكې له ډېرو نورو مباحو دنيوي چارو څخه په خپل طبيعت ډډه كوله .د بېلګې په ډول
په رشيعت كې په ډډې يا تكيې لګولو خوراك روا دى ،خو رسول الله صىل الله عليه وسلم هېڅكله هم په ډډې خوراك
نه كاوه او يا دا چې هغه صىل الله عليه وسلم به د شپې په داسې حال كې ويده كېده ،چې هېڅ درهم او دينار يا
رسه او سپني زر به يې ذخريه نه درلودل او خرياتول به يې ،خو نور خلك بيا په دې كار مكلف نه دي .دا د هغهصىل
الله عليه وسلم ځانګړنه وه ،همدا ډول دلته د شپېلۍ حكم هم همداسې دى .
_7دوى په دې روايت هم استناد كوي":رښتيا ده ،چې موسيقي په زړونو كې نفاق زرغونوي".ابوداؤد
ددې روايت په راويانو کې عبدالرحمن بن عبدالله عمري دى امام احمد دده په اړه وايي (( :دده يوحديث هم
صحيح ندى))  ((،دده حديث مو حذف کړ ،حديثونه يې منکر دي دروغجن و )) السامع
همدارازددې حديث په سند کې سالم بن مسکني له يو بې نومه بوډا څخه روايت کوي چې دابن حزم په وينا ،رښتيا
هم حريانوونکى دى .
دا نه ده ثابته ده ،چې دا دې د رسول اللهصىل الله عليه وسلم چې معصوم دى وينا وي  ،بلكې د يو چا نظر دى،
چې نور وررسه مخالفت لري .په ځانګړي ډول قدرمن صوفيان .دوى وايي ،چې سندرې زړونه نرموي او له ګناه څخه
د پښېامنۍ او توبې او بخښنې غوښتلو المل ګرځي .همدا المل دى ،چې صوفيان خپل روحونه په موسيقۍ تازه او
ژوندي كوي او خداى جل جالله ته پرې ځان نږدې كوي ،خپل هوډ او قصد پرې وږمن او خوشبو كوي او دا يو
داسې حالت دى ،چې له تجربې ،څَكلو او مترين پرته پرې څوك نه پوهېږي او هر چا چې دا حال وڅَكه نو رښتوين
شناخت ته ورسېد او (شنيدن ىك بود ،مانند ديدن).
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امام غزايل وايي":دا حكم د اورېدونيك په اړه نه ،بلكې په هغه سندرغاړي تطبيقېږي ،چې سندرې يې د زړه له تل
څخه نه وي ،په مصنوعي اكتونو د خلكو پام ځانته راواړوي ،خپله دومره اغېزمن نه وي ،خو په دروغو ځان ډېر
اغېزمن ښيي .ددې لپاره ،چې خلك يې خوښ كړي ،له هغوى رسه منافقانه او دوه مخى چلند كوي ،خو غزايل
زياتوي":او دا كار د تحريم المل نه ګرځي ،ځكه چې ډېر شيان او كارونه د نفاق د را زرغونېدلو المل ګرځي ،خو
حرام نه دي .لكه د ښو جامو اغوستل ،په ښه سپرلۍ (اوس په ښه موټر كې) ګرځېدل ،نور د وياړ سامانونه كارول،
نو له همدې كبله د نفاق د ظهور او زرغونېدلو د علتونو او الملونو كارول ګناه نه ده.
_ 8د موسيقۍ د حرمت پلويان په هغه څه ،چې د شايعي په ډول په خلكو كې خپاره شوي ،چې ګويا د ښځې غږ
عورت دى استدالل كوي ،خو د ښځې غږ عورت نه دى .عالمه دكتور يوسف قرضاوي وايي ،چې د خداى جل جالله
په دين كې هېڅ داسې دليل او يا شبه دليل (دليل ته ورته سند) نشته ،چې وښيي چې د ښځې غږ عورت دى .ډېرو
ښځو به له رسول اكرمصىل الله عليه وسلم څخه پوښتنې كولې ،ډېرو صحابه و له سپېڅلو بيبيانو پوښتنې كولې او
هغوى به ځوابونه وركول ،خو هېچا ونه ويل چې دا حديث چې عاېشې يا بلې صحابېې روايت كړى او يا دا فتوى چې
فالنۍ صحابيې وركړې ده ،دا د عورت [د ښځو د غږ] لوڅېدل دي ،چې پټول ېي فرض دي .رسه له دې ،چې د نورو
مسلامنو مېرمنو په پرتله امهات املومنني ته رشاېط تنګ او سخت وو او ځينې داسې قيودات پرې ايښودل شوي
وو ،چې پر نورو مسلامنو مېرمنو نه دي ايښودل شوي .
[د ښځو د غږ د حكم په اړه زما په بل كتاب [ښځه او اسالم] كې اوږده څېړنه شوې ده .د معلوماتو د زياتوايل لپاره
يې كتىل شئ].
كه څوك ووايي ،چې دا په عادي ژوند پورې اړوند دي ،نو زموږ ځواب ورته دا دى ،چې حرضت رسول اكرمصىل الله
عليه وسلم د دوه و وينځو له خولو سندرې واورېدې ،نو هغه يې منع نه كړلې او حرضت ابوبكرصديق ريض الله عنه
ته يې هم وويل ،چې له دوى رسه كار مه لره .
ابو جعفرريض الله عنه  ،نورو صحابه و او تابعينو به له وينځو څخه سندرې اورېدلې.
_9د موسيقۍ دښمنان په هغه روايت هم استدالل كوي ،چې ترمذي په مرفوع ډول له حرضت علرييض الله عنه
څخه روايت كړى دى":هر كله چې زما امت دا پنځلس كارونه وكړي ،نو په بال به اخته يش" په دوى كې له سندرغاړو
وينځو او د موسيقۍ له وساېلو څخه ګټه اخيستل هم ښودل شوي دي ،خو قرضاوي وايي ،چي د ټولو په اتفاق رسه
دا حديث ضعيف دى ،نو ځكه نشو كوىل چې پرې استناد وكړو.
ابن حزم وايي چې تر يحيى ابن سعيد پورې ددې روايت راويان ټول مجهول خلک دي او يحيى ابن سعيد له محمد
څخه يوه کلمه هم نده روايت کړې ځکه چې دهغه هممهاله نه و .ددې
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روايت په سندکې فرج بن فضاله هم دى او امام احمد دده په اړه وايي چې هغه له يحيى څخه منکر حديث روايت
کړى دى  .ده به باوري خلکو ته منکر احاديث منسوبول  ،ابن حبان وايي چې فرج بن فضاله داحاديثو باوري سندونه
جوړ او ترتيب کړل او بيا به يې بېهوده متنونه ورپورې وتړل يعنې صحيح او متصل سند پسې به يې بېهوده او چټي
منت تاړه چې په دې ډول متنونو استدالل صحيح ندى .
االسالم والفنون الجميلة نقل له السامع  ٧٨مخ څخه
- ٠١دوى د ابو امامه په دې روايت هم استناد کوي چې وايي له رسول اکرم صىل الله عليه وسلم څخه مې واورېدل
((:اليحل تعليم املغنيات والرشا ُوهن وال بيعهن وال اتخاذهن و مثنهن حرام و قد انزل الله ذالک يف کتابه  ( :ومن
الناس من يشرتي لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغري علم )  ،و الذي نفيس بيده مارفع رجل عقريته بالغناء اال
ارتدفه شيطانان يرضبان بارجلهام صدره و ظهره حتى يسکت )  ،يعنې (( :د سندر غاړو ښځو روزنه  ،پېرل او پلورل او
کارته نيول روانه دي  ،د هغوى بيه حرامه ده او الله جل جالله دا په قرآن کې نازل کړي دي  (.او په خلکو کې داسې
کسان هم شته چې بې ګټې او چټي خربې اخيل چې بيا په دې خربو د الله جل جالله بنده ګان په ناپوهۍ رسه له
حقې الرې واړوي )  ،په هغه ذات سوګند چې زما روح يې په واک کې دى  ،هېڅوک سندرې نه وايي مګر دا چې
دوه شيطانان ورپسې يش او پر پښو پر سينه او پر مال يې تر هغې وهي تر څو چپ يش )) .
ددې حديث په روايت کوونکيو کې اسامعيل بن عياش او قاسم دي چې محدثني دواړه ضعيف بويل  .که څه هم
ابن حجر ترې دفاع کړېده خو ابن حزم يې کمزوري بويل او (منکر له )حديث يې بويل  ،اسامعيل ابن عباس د
التهذيب )) په اړه وايي چې ځينې پرې باورکوي او ځينې پرې نيوکې لري  ،کله چې د نوموړي په اړه له يحيى ابن
معني څخه و پوښتل شول نو ويې ويل (( :د شام له اوسېدونکيو رسه ستونزه نلري خو عراقيان يې روايات ( حديثونه
) نه مني .
ددې روايت په سند کې عبدامللک بن حبيب هم دى او لکه چې الندې يې لولو  ،محدثني پرې باور نه لري .
 -٠٠عبدامللک بن حبيب دوه روايته لري  ،يو داچې رسول الله صلىالله عليه وسلم فرمايي (( :ان املغني اذنه بيد
شيطان يرعشه حتى يسکت )) .
يعنې  (( :د سندرغاړي غوږونه د شيطان په واک کې دي تر هغې يې خوځوي تر څو چپ يش )) .
ددې حديث يو راوي عبدامللک دى چې علام پرې باور نه کوي او بل يې عمري صغري دى  ،چې علام يې ضعيف
بويل .
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دوهم دا چې رسول الله صلىالله عليه وسلم فرمايي  (( :ان الله حرم تعليم املغنيات و رشاء هم و بيعهن و اکل
امثانهن  )) .يعنې  (( :رښتيا چې الله جل جالله د سندرغاړو ښځو روزل ،پېرل او پلورل او د هغوى بيې خوړل حرام
ګرځويل دي )) .
محمد عامره وايي چې (( :د عبدامللک بن حبيب ټول حديثونه د ورکولو وړ دي )) .
دې روايت ته د ګوتې نيولو وړ يو بل ټکى دادى بې له دې چې د وينځو اواصيلو ( ازادو ) ښځو توپري ويش  ،په ټوليز
ډول وېل شوي چې د سندر غاړو ښځو پلورل او پېرل او بيه حرامه ده  .په اسالمي فقه کې د وينځو د پلورلو او پېرلو
اجازه شته خو د ازادو ښځو پلورل او پېرل هېڅکله هم روا نه دي او په دې کې ښځې په مطلق ډول ( د وينځو او
ازادو له توپري پرته ) يادې شوې دي او داسې برداشت ترې کېږي چې که اصيله او ازاده ښځه سندرغاړې نه وي نو
پلورل  ،پېرل او د بيې خوړل هر څه يې روا دي  .چې دا د الله جل جالله د احکامو او نبوي ارشاداتو مخالفه خربه
ده او په احاديثو کې دومره تېروتنه او تعارض هيڅکله نه وي چې دا په خپله ددې روايت کمزوري په ګوته کوي .
بله دا چې دا له نورو موثقو رواياتو رسه ښکاره ټکر لري موږ وينو چې د رسول الله صلىالله عليه وسلم صحابه و
سندرغاړې وينځې پلورلې او پېرلې دي چې بېلګې يې دلته هم لولو .
ابن الفريض د عبدامللک بن حبيب ( ٧١٧هجري _  ٧٨٧م) په اړه وايي چې هغه حديث پېژندونکى نه دى  ،با جني
او ابن حزم يې په اړه وايي ((:ابو عمر بن عبدالرب به هغه دروغجن باله )) .
- ٠٧حرضت انس ( ريض الله عنه ) وايي چې رسول الله صىل الله عليه وسلم فرماييل (( :من جلس اىل قنية صب ىف
اذنيه االنک يوم القيامة  )) .يعنى  (( :څوک چې د سندرغاړې سندروته کېني نو د قيامت په ورځ به يې په غوږونو
کې رسپ واچول يش )) .
ابن حزم وايي چې انس ريض الله عنه ته منسوب دا حديث بدمرغي راټوکوي ځکه چې نا پېژندل شويو کسانو روايت
کړيدى او يو د باور وړ شخص هم په دې اړه له مالک څخه روايت نه دى کړى .
دوهم دا چې په دې روايت کې مکحول له عايشې ريض الله عنها څخه روايت کوي په داسې حال کې چې هغه
هېڅکله هم عايشه ريض الله عنها نه ده ليدلې او نه يې هممهاله وو  .همداراز په دې روايت کې د هاشم بن ناصح
او عمر بن موىس غوندې مجهول خلک دي  ،دا حديث منقطع هم دى او په دې روايت کې له ابو عبدالله څخه هم
روايت شوى دى چې هېڅوک يې نه پېژين .
ددې روايت په رواياتو کې ابو نعيم _ عبيد بن هاشم _ هم دى چې ابن قيرس يې په اړه وايي  (( :هغه ضعيف دى
او حديث يې له ابن مبارک څخه نه دى راخيستى او له مالک څخه ډېر منکر دي  ،بلکې له ابن منکدر څخه يې په
مرسل ډول روايت کړى دى )) .
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االسالم والفنون الجميلة ) .
 ٠١د ابو مالک اشعري ريض الله عنه روايت چې وايي له پيغمرب صىل الله عليه وسلم څخه يې اورېديل دي ( يرشب
الناس من امتي الخمر يسمونها بغري اسمها ترضب عىل رؤسهم املعازف و القنيات يخسف بهم الله االرض  )) .يعنى:
(( زما په امت کې به ځينې خلک رشاب څښي خو بل نوم به پرې ږدي او په مخکې به يې موسيقي غږېږي او
سندرغاړې ښځې به سندرې وايي  ،الله جل جالله به يې په ځمکه ننبايس))
ابن ماجه او تاريخ بخاري .
دا د ابن ايب شيبه روايت دى چې معاويه بن صالح پکې دى چې کمزورى يې بويل او بل په کې مالک ابن ايب مريم
دى چې څوک يې نه پېژين .
امام ذهبي هم وايي (( :ابن معني د معاويه بن صالح په اړه وايي :د خوښې  ،او باور  ،وړ شخص نه دى )) .

- ٠٦په يو حديث کې راغيل چې  (( :ان الله تعاىل نهى عن صوتني ملعونني  :صوت نائحه و صوت مغنية )) يعنى ((
الله جل جالله دوه رټل شوي غږونه منع کړيدي :د نوحه کوونکې ( په مړي په اجوره يا بې اجورې په ډېر لوړ غږ او
له حد څخه په وتيل انداز يا په مکر ژړېدونکې ښځې ) او د سندرغاړې ښځې غږونه )) .
ابن حزم وايي :دا معلومه نده چې ددې روايت راوي څوک دى  .دې ته د قديس حديث نسبت شوى چې هېڅ سند
نه لري او مطلق په پورتني ډول روايت شوى دى .
ډاکټر عامره د السامع په حواله وايي چې ددې روايت راوي جابر دى او ابن حبان د هغه په اړه وايي چې هغه حافظه
نه لري  ،ډ ېرې سهوې کوي  ،توهم پرسته دى  .د وهم او ګومان له مخې به يې روايتونه کول  ،يو خيال پلوه (خيال
پالونکى )شخص دى  ،ډېر زيات منکر احاديث لري نو د پرېښودلو وړ دى او احمد بن حنبل او يحيى بن معني هغه
پرېښى دى  ،هغه په دروغ ويلو او له ځانه د جوړو احاديثو په خپرولو او د صحيحو احاديثو په پټولو کې ځانګړى
شهرت لري .
او ددې حديث په دوهم روايت کې محمد بن يزيد طحان يشکري دى چې هغه هم ناوړه او له ځانه د حديثو
جوړوونکى شخص وو .
السامع ٧٨_٧١
- ٠٨حرضت عايشې ريض الله عنها ته منسوب روايت ((:من مات و عنده جارية مغنية فال تصلوا عليه )) .يعنې ((:
هر څوک چې مړ يش او سندرغاړې وينځه ولري نو په هغه ( د جنازې ) ملونځ مه کوئ )) .
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ددې روايت دوه راويان هاشم او عمر مجهوله خلک دي او مکحول له رسه عايشه ريض الله عنها ليدلې نه ده نو
څنګه له هغې ريض الله عنها څخه روايت کوي .
- ٠١عبدالله ابن عمر ته منسوب روايت چې وايي (( :يو سړي د خداى رسول ته وويل چې زه اوښ لرم آيا ُحدا ورته
ويىل شم ؟ هغه صلىالله عليه وسلم ورته وفرمايل هو  ،هغه بيا وپوښتل چې آيا سندرې ورته ويىل شم ؟ هغه صىل الله
عليه وسلم ورته وفرمايل  ،پوهـ شه چې د سندرغاړي غوږونه د شيطان په واک کې دي  ،سپکوي يې تر څو چې چپ
يش )) .
ددې روايت په راويانو کې يو عبدامللک دى چې د باور وړ ندى او بل عمر صغري دى چې محدثني يې ضعيف بويل
 .ابن حزم عبدا مللک ته د نا باوره او هالکوونکي الفاظ کارويل دي .
لکه وړاندې مو چې وويل ُحدا د ( ح ) په پېښ رسه هغه غږ او سندروته وايي چې اوښان پرې مستوي او ګړندى تګ
پرې کوي .
- ٠٧دسعيد ابن منصور له الرې له ابو داؤد له سليم بن سامل برصي  ،له حسان بن ايب سنان  ،بيا د يو سړي پواسطه
له ابو هريره ريض الله عنه څخه روايت شوى دى چې رسول الله صلىالله عليه وسلم فرمايي (( :ميسخ قوم من امتي
ىف اخرالزمان قردة و خنازير قالوا  :يا رسول الله و يشهدون ان الاله اال الله و انک رسول الله  :قال نعم ويصلون و
يصومون و يحجون قالوا  :فام بالهم يا رسول الله ؟ قال  :اتخذوا املعازف والقنيات والدفوف و يرشبون هذه االرشبة
فباتوا (  ) ٠عىل لهو هم و رشابهم فاصبحوا قردة و خنازير )) .
()٠په بل روايت کې فيباتون راغيل دي
يعنې  (( :په وروستۍ زمانه کې به زما د امت يوه ډله د بيزوګانو ( شاديانو) او خوګانو په بڼې مسخ يش  ،ويې ويل:
اى د خداى جل جالله رسوله !او هغوى شهادت ورکوي چې له يو الله جل جالله پرته بل معبود نشته اوته په حقه د
الله استازى يې (( هغه صلىالله عليه وسلم وفرمايل هو او ملونځ به هم کوي  ،روژه به هم نييس او حج به هم کوي .
هغوى وويل اى د خداى جل جالله رسوله ! خري په هغوى څه شويدي ؟ هغه صلىالله عليه وسلم وفرمايل  :ساز او
رسودبه غږوي  ،سندرغاړې ښځې او درياګانې به کاروي او رشاب به څښي او شپه په لهو او رشاب څښلو سبا کوي
او په دې وخت کې به د بيزو ګانو او خوګانو په بڼه واوړي )) .
دا روايت دداسې چا لخواشوى چې نه نوم لري اونه يې څوک پېژين .
شهيد آيت الله ډاکټر بهشتي وايي چې په رواياتو کې ساز ،طنبور وهلو او دا دول نورو شيانو ته اشاره شوېده چې د
ځان خوښ ساتلو او لهو االت ورته ويل کېږي ،د شيعه ګانو او سنيانو په کتابونو کې داسې روايات ( احاديث ) هم
شته چې غواړي چې څه نا څه ددې وسايطو د استعامل په حرمت داللت وکړي .
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ځيني فقهاوو دا ډول استنباط کړى دى چې نه غواړي موسيقۍ ته په ټوليزه توګه حرامه ووايي ،بلکې پدې اړه راغيل
روايات غواړي چې ووايي هغه مجلسونه او د لهو او لعب هغه محفلونه حرام دي چې د شتمنو ،ارشافو او بډايانو په
کورونو او د هغوى په استوګنځايونو کې به جوړېدل ،ټوله شپه به عيايش فحايش کېده ،زنا به وه ،فسق او فجور به
و  ،له فحشاډکې او بربنډې سندرې به وې ،ښځې او نارينه به ګډ نڅېدل او موسيقي به په دا ډول مجلسونو کې،
په اوړو کې د مالګې په اندازه وه ،او نورو ګناهونو ته د هڅولو په غرض غږول کېده .
نو پر همدې بنسټ په لنډه توګه ويىل شو چې هره سندره او هره موسيقي حرامه نه ده ،هغه موسيقي حرامه ده،
چې خلک ګناه او فحشا ته هڅوي ،د اميان سپېڅلتيا يې زيامننوي  ،اخالق يې کمزوري کوي .
خو که کومه موسيقي دا ډول اغېز ونلري ،نو غږول يې حرام ندي .
-٠٧همداراز د سعيدمنصور له الرې له حارث بن شهاب  ،له فرقد سبخي له عاصم بن عمر اوله ابو دمامه ريض الله
عنه څخه روايت شوى چې وايي پيغمرب صلىالله عليه وسلم فرمايي (( :تبيت طائفه من امتي عىل لهو و لعب  ،و اکل
و رشب فيصبحوا قردة و خنازير يکون فيها خسف و قذف  ،و يبعث عىل حى من احيائهم ريح فتنسفهم کام نسفت
من کان قبلهم باستحاللهم الحرام و لبسهم الحرير  ،و رضبهم الدفوف  ،و اتخاذهم القيان )) .
يعنى  (( :زما د امت يوه ډله به شپه په ساعت تېرۍ  ،لوبو  ،خوړلو او څښلو سبا کوي او په دې وخت کې به د بيزو
ګانو او خوګانو په بڼه واوړي  ،او په دې کې نابودي او سختواىل دى او ددوى له کليو څخه به يو کيل ته داسې باد
ولېږل يش چې دوى به له منځه وېيس  ،لکه څنګه يې چې له دوى څخه وړانديني خلک د حرامو د حالل ګڼلو  ،د
ورېښمود جامو په اغوستلو او د درياګانو د وهلو او سندرغاړو ښځو د په کارولو په سبب له منځه وېوړل )) .
داد حارث بن نبهان حديث دى او دده حديثونه له رسه ليکل (منل) کېږي نه او فرقد سبخي کمزورى دى .
او سليم بن سامل ،حسان بن ايب سنان او عاصم بن عمر مجهول دي نوپه يقني رسه دا دواړه روايتونه اعتبار نه لري
.
دسعيدابن منصور له الرې له فرج بن فضاله ،له عيل بن
يزيد له قاسم او له حرضت ابو امامه ريض الله عنه څخه روايت شوى  ( :ان الله بعثنى رحمة للعاملني وامرىن مبحو
املعازف واملزامري واال وثان والصلب ،ال يحل بيعهن و الرشاء هن وال تعليمهن وال التجارة بهن ومثنهن حرام )) .
يعنى (( له شک پرته الله (جل جالله ) زه د نړيوالو لپاره رحمت رالېږىل يم .او ماته يې امر کړى چې سازاو رسود،
شپيل ۍ ګانې ،بتان او صليبونه له منځه يوسم ،ددې شيانو پلورل ،پېرل زده کړه او په دوى سوداګري حرامه ده
دهغوى بيه حرامه ده )) .
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امام حزم وايي ،په دې سند کې قاسم ضعيف دى.
 -٠١له ابن اشعري څخه روايت شوى چې دى وايي ابو عامر يا ابو مالک اشعري ماته وويل او په خداى سوګند چې
ماته يې دروغ نه دي وييل چې له رسول الله صىل الله عليه وسلم څخه يې اورېديل چې هغه صلىالله عليه وسلم
وفرمايل (( :ليکون قوم من امتي يستحلون الخز والحرير والخمر واملعازف)) يعنې  (( :زما له امت څخه به يوه ډله
وي چې خز(  ،)٠ورېښمينې جامې ،رشاب او موسيقى (رسود) روا بويل )).
()٠دورېښمو ټوټه يا نرمه او نازکه وړۍ
امام ابن حزم وايي  (( :دا حديث منطقع دى او د بخاري او صدقه بن خالد ترمنځ پکې واټن راغىل دى نو له دې
کبله په دې اړه يو حديث هم صحيح نه دى او ټول موضوعي دي  .په خداى جل جالله سوګند که ددې ټولو يا له
دوى څخه ديوه يا يې دډېرو سند دباوري خلکولخوا رسول الله صلىالله عليه وسلم ته رسېدىل واى نو په منلو کې به
يې موږ هېڅ شک او زړه نازړه توب نه واى کړى ،او که هغه څه چې په دې رواياتو کې راغيل رښتيا وي دبېلګي په
توګه دا چې دسندر غاړو وينځو پلورل روانه دي  ،بيا خو بايد په هغه چا حد جاري يش چې سندر غاړې وينځه يې
پېرلې ده او بيا يې وررسه جنيس نږديواىل کړى ،او بايد له دې وينځو رسه دنږديکت په پايله کې زېږېدىل کوچنى
هغه ته ونه سپارل يش ( اونسب يې هم ثابت نه يش)  .بله خربه داده چې داسې ډېر شيان شته چې پلورل او پېرل
يې منع دي خ و ساتل يې روا دي لکه اوبه ،پيشو او سپيان ،چې ددې ټولو پلورل او پېرل روانه دي خو ساتل يې روا
دي همدا راز که ومنو چې دسندر غاړو وينځو پلورل روانه دي نو داخو په دې مانا نه شوه چې دهغې ساتل هم روانه
دي.
دا وو د موسيقۍ د حرمت د پلويانو داليل ،چې ټول ځواب شول .د دوى اكرثه روايات يا صحيح ندي او يا رصيح نه
دي او د موسيقۍ د حرمت په اړه ټول رانقل شوي روايات د ظاهريه و ،مالكيه و ،حنابله و او شافعيه و ،د يو ټويل
له خوا كمزوري بلل شوي دي .خو ددې پرعكس د موسيقۍ د روا وايل په اړه ډېر رصيح ،صحيح او كره روايات شته
چې په ډاګه ترې د سندرو او موسيقۍ رواواىل جوتېږي.
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د موسيقۍ دروا بلونکو داليل

كله مو چې د موسيقۍ د حرمت په اړه دليل ونه موند ،نو د موسيقۍ حكم د اباحت د اصل له مخې مباح پاتې شو.
موږ كه د موسيقۍ د جواز لپاره نور هېڅ دليل هم ونه لرو ،خو چې د حرمت په اړه يې رصيح او صحيح دليل نه وي،
نو حكم يې د( االصل ىف االشياء االباحة) [په ټولو چارو كې اصل حكم روا واىل دى] د قاعدې له مخې ،مباحواىل دى.
دا خو ال پرېږده ،چې په دې اړه ډېر رصيح ،صحيح او له شك او شبهې وتيل دالېل شته دي ،چې په ډاګه جوتوي،
چې موسيقي روا ده.
ددې دالېلو له ډلې څخه به د مشت منونه خروار په توګه څو روايات رانقل كړو.
 - ٠حرضت عاېشه ريض الله عنها روايت كوي چې دوه وينځو زموږ په كور كې د بعاث سندرې وېلې .رسول اكرم
صلىالله عليه وسلم راغى او پرته له دې چې څه ووايي په خپل بسرت پرېووت .په همدې وخت كې ابوبكرريض الله
عنه هم راننووت ،ماته ډېر په غوسه شو او په تنده لهجه يې راته وويل" :د شيطان غږ ،هغه هم د پېغمرب صلىالله
عليه وسلم په كور كې؟؟" خو حرضت رسول اكرم صلىالله عليه وسلم دې دوه انجونو په كار د ابوبكرريض الله عنه
په دې تند او تېز چلند اعرتاض وكړ او ورته ويې فرمايل ،چې ":اى ابوبكره ريض الله عنه! دوى خپل كار ته پرېږده،
په دوى غرض مه لره" (بخاري مسلم او ابن ماجه)
ځينې وايي ،چې دا وينځې كوچنۍ وې ،خو ځواب دا دى چې كه دوى په رښتيا هم كوچنيانې واى ،نو حرضت
ابوبكر صديق ريض الله عنه به ورته دومره نه په غوسه كېده او دومره به د هغهريض الله عنه د غوسې د راپارولو
المل نه ګرځېده.
بعاث د اوس او خزرج د قومونو ترمنځ  191كلنه جګړه وه ،چې رسول الله صلىالله عليه وسلم په خپل كوښښ پاىته ورسوله ،نو ځكه حرضت ابوبكر ريض الله عنه ددې ناوړه جنګ يادولو ته د شيطان غږ ووايه.
دا حديث د رسول اکرم صلىا لله عليه وسلم په عميل سنتو او د هغه صلىالله عليه وسلم په محسوسو شواهدو کې
راځي ،د مرص مشهور او وتىل عا مل ډاکټر محمد عامره په خپل کتاب (( االسالم والفنون الجميلة )) کې ليکي  ،دا
حديث جوتوي چې رسول الله صلىالله عليه وسلم نه يواځې دا چې سندرې اورېدلې  ،بلکې هغه يې تائيد کړې هم
دي او د سندرو دمنع کوونکيو اجتهاد يې هم اشتباه او د هغوى سهوه بللې ده  .حرضت ابو بکر صديق( ريض الله
عنه) د خپل اجتهاد پر بنسټ وغوښتل چې هغوى منع کړي  ،خو رسول الله صلىالله عليه وسلم د ابوبکر( ريض الله
عنه )په دې اجتهاد اعرتاض وکړ ددې لپاره چې د سندرو په روا وايل يې ټينګار کړى وي  .او دا داسې روايت دى
چې د حديثو د جرحې او تعديل هېڅ عامل يې هم پر کوم روايت کوونکي نيوکه نه ده کړې .
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ځينې وايي چې په حديث کې راغيل چې حرضت رسول الله صلىالله عليه وسلم چې دا حال وليد نو مخ يې واړاوه ،
خو ډاکټر محمد عامره ځواب ورکوي چې د رسول الله صلىالله عليه وسلم د مخ اړولو المل انجونو ته نه کتل وو  ،او
د سندرو نه اورېدل يې المل نه وو ،ځکه چې سندرې په غوږ اورېدل کېږي .
داداسې روايت دى چې دحديثو هېڅ عامل يې هم پرراويانو هېڅ ډول نيوکه نه ده کړې
ددې حديث په بل روايت کې چې عمرو بن حارث له ابن شهاب څخه روايت کړى دى او همدا منت پکې راغىل ،
داهم ويل شوي دي (( :تغنيان و ترضبان)) يعنې (( :سندرې يې ويلې او داريايې وهله )) .
مسلم او بخاري هم همدا منت د اوزاعي په روايت له ابن شهاب څخه نقل کړيدى .
_2حرضت عاېشه ريض الله عنها روايت كوي ،چې هغې يو انصار ته يو انجلۍ ور واده كړه .رسول الله صلىالله عليه
وسلم ترې وپوښتل":اى عايشې ريض الله عنها آيا نڅا يې كوله؟ ځكه چې انصار نڅا خوښوي"( .بخاري ،احمد)
_3ابن عباس ريض الله عنه روايت كوي ،چې عايشې ريض الله عنها خپله يوه نږدې دوسته يو انصار ته ورواده كړه.
حرضت رسول اكرم صلىالله عليه وسلم ترې وپوښتل ،چې "آيا له ناوې رسه د مېړه تر كوره ملګرې وئ؟" هغې ريض
الله عنها ورته ځواب وركړ "هو" بيا يې ترې وپوښتل آيا له هغې رسه مو كومه سندره ويونكې (سندرغاړې) ولېږله.؟"
حرضت عاېشې ريض الله عنهاځواب وركړ "نه" رسول الله صلىالله عليه وسلم ورته وفرمايل ،چې "انصار سندرې
خوښوونىك قوم دى كاشكې مو وررسه څوك لېږلې واى ،چې وېيل يې واى":اتيناكم اتيناكم فحيانا و حياكم" يعنې
"موږ تاسو ته راغلو ،موږ تاسو ته راغلو ،نو ستاسو سالم دې پر موږ وي او زموږ سالم دې پرتاسو وي" .ابن ماجه او
نسايي
_4عامر ابن سعدريض الله عنه روايت كوي "په يو واده كې له قرضه ابن كعب ريض الله عنه او ابو مسعود انصاري
ريض الله عنه رسه په داسې حال كې ملګرى شوم ،چې څو وينځو سندرې وېلې .ما ورته وويل ،چې اى صحابه و (د
خداى د رسول ملګرو) آى هغه كسانو چې د بدر په جګړه كې مو برخه اخيستې .آيا ستاسو پر وړاندې داسې كارونه
كېږي؟ هغوى ځواب راكړ":كه غواړې نو ته هم له موږ رسه كښېنه او موږ رسه يوځاى غوږ ونيسه او كه نه غواړې،
چې وايې ورې ،نو ځه الړ شه ،ځكه چې په ودونو كې موږ ته د لهو اجازه راكول شوې ده( ..نسايي او املستدرك
للحاكم)
 : ٨سايب بن يزيد روايت کوي چې ( د رسول الله صىل الله عليه وسلم خواته يوه ښځه راغلله نو رسول اکرم صلىالله
عليه وسلم وفرمايل (( :اى عايشې ريض الله عنها آيا دا پېژنې ؟ هغې ريض الله عنها ورته وويل  (( :نه اى د خداى
جل جالله پيغمربه صىل لله عليه وسلم))  ،هغه صىل الله عليه وسلم ورته وفرمايل (( :دا فالنۍ سندرغاړې وينځه ده
 ،آيا غواړې چې درته سندرې ووايي ؟  )) .بيايې سندرې ووېلې  ) ...نسايي
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: ١امام احمد په خپل مسند کې له عبدالله ابن عمرريض الله عنه يا عمريه څخه روايت کړى چې وايي  (( :د ابو
لهب زوم راته وويل کله مې چې دابو لهب له لور رسه واده وکړ نو حرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم زموږ
خواته راغى او ويې فرمايل (( :هل من اللهو ؟ )) (( آيا لهو شته ؟ ))
: ٧کله چې رسول صلىالله عليه وسلم له مکې معظمې څخه مدينې منورې ته مهاجر شو نو د مدينې اوسېدونکي له
ډېرې خوښۍ څخه په خپلوجامو کې نه ځاېېدل  ،هغه په پرده کې پټې نجونې بامونو ته وختلې او په ډېرې خوښئ
رسه يې الندې بيتونه زمزمه کول او د رسول الله صلىالله عليه وسلم هرکىل يې په سندرو او زمزمو داسې وکړ:
((طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشکر علينا ما دعا لله داع
ايها املبعوث فينا جئت باالمر املطاع))
 ،يعنى (( د وداع د غره له څوکې پر موږ بشپړه سپوږمۍ راوخته  ،چې د خداى جل جالله دعا کوونکى يې راوغوښت
،شکر پر موږ واجب دى  ،اى پر موږ کې پاڅېدليه! ( لېږل شويه ) منل شوى فرمان دې راوړى دى )) .
 : ٧کله چې د رسول الله صلىالله عليه وسلم د سپرلۍ اوښ د بني نجار قبيلې اړوند د ابو ايوب انصاري ريض الله
عنه د کور مخ ته څمالست نو ددې قبيلې نجونو درياګانې راواخيستې او د رسول الله صىل الله عليه وسلم هرکىل
يې په درياګانو او زمزمو داسې وکړ:
((نحن جوار من بني النجار
يا حبذا محمد من جار )) .
يعنې  (( :موږ د بني نجار نجونې يو  ،محمدصىل الله عليه وسلم څومره ښه همسايه دى )) .
په يوه روايت کې دا هم راغيل چې حرضت ابوبکرصديق ريض الله عنه چې په دې سفر کې له حرضت رسول اکرم
صىل الله عليه وسلم رسه ملګرى وو وغوښتل چې دا نجونې له سندرو ويلو او ترنم څخه منع کړي  ،خو حرضت
پيغمرب صىل الله عليه وسلم ورته دا انقاليب وينا وکړه  (( :اى ابوبکره ريض الله عنه پرې يې ږده چې يهود پوه يش
چې زموږ دين ډېر پراخ او خالص ( ارت ) دى )) .
االسالم والفنون الجميله .
-١ابوحسني روايت کوي  ((:په هغه ورځ کې چې د مدينې اوسېدونکي په کې لوبې کوي د معوز بن عفراء د لور ربيع
ريض الله عنها خواته ورغلم  ،هغې راته وويل چې يوه ورځ حرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم زما خواته راغى
او په همدې فرش کښېناست  ،زما خواته دوه نجونې وې چې له دريارسه به يې زما د هغه نيکونو په ياد کې ترانې
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وېلې چې په بدر کې شهيدان شوي وو او په دې ضمن کې يې دا هم وويل  ( :زموږ په منځ کې پيغمربدى چې له
راتلونکي هم خرب دى ) .
خو پيغمرب صىل الله عليه وسلم ورته وفرمايل چې ( :داسې مه وايئ ځکه چې له الله جل جالله پرته هېڅوک هم له
راتلونکي خرب دى )).امام احمد .
دلته وينو چې رسول الله صىل الله عليه وسلم هغوى له دريا او زمزمو څخه نه ايساروي خو په عقيدې پورې يوې
اړوندې تېروتنې ته يې پام را اړوي .
 _ ٠١ابن حزم له ابن سريين څخه روايت كوي" :يو سړي مدينې ته د پلورلو لپاره څو وينځې راوستې ،نو د ابن
عمرريض الله عنه خواته ورغى .يو تن راغى او د يوې وينځې د اخيستلو لپاره يې په بيه كې جګړه وكړه ،خو ويې نه
پېرله .ابن عمرريض الله عنه د وينځو خاوند ته وويل ،چې داسې وكړه ددې وينځو د پېرلو لپاره داسې چاته ورشه
چې هغه په دې كار كې ځانګړى نوم او شهرت لري ،چې هغه عبدالله ابن جعفرريض الله عنه دى بيا هغه عبدالله
ابن جعفرريض الله عنه ته د پېرلو په نيت ورغى .وينځې يې ورته وروړاندې كړې ،بيا يې له دې دوو څخه يوې ته
امر وكړ ،چې سندرې ووايي .په دې وخت كې ابن عمر ريض الله عنه هم غوږ ايښى و .وروسته عبدالله ابن
جعفرريض الله عنه په بېه كې له جګړو وروسته هغه وپېرله .وروسته هغه سړى (پلورونىك) د ابن عمرريض الله عنه
څنګ ته راغى او ورته ويې ويل ،چې په اوه سوه درهمه ( په يو بل روايت کې نهه سوه درهمه ياد شوي) مې وپلورله،
خو تاوان مې وكړ .ابن عمرريض الله عنه ددې خربې په اورېدلو رسه ابن جعفرريض الله عنه ته ورغى او ورته ويې
ويل ،چې دې سړي تاوان كړى دى اوه سوه ( يا نهه سوه ) روپۍ كمې بويل يا ورته وينځه بېرته وسپاره او يا سودا له
رسه وكړئ .ابن جعفر ريض الله عنه ورته وويل ،چې دى خوښ نه دى ،نو وينځه يې ورته بېرته سپارم".
ابن حزم ددې روايت په اړه وايي ":ابن عمرريض الله عنه سندرې ته غوږ هم ايښى دى او د هغې وينځې د پلورلو
په كار كې يې كوښښ او هڅه هم كړې ده .دا صحيح حديث دى ،سند يې هم صحيح دى .نه هغه ډول خوسا ،تور
شه ،زږېدىل او موضوعي احاديثو ته منسوب روايات( ".املحىل)
_ ٠٠د موسيقۍ د رواوايل پلويان په دې ايت هم استناد كوي":و اذا راء و تجارة او لهوا ً انفضوا اليها و تركوك قامئا
قل ما عندالله خري من اللهو و من التجاره والله خريالرازقني ".يعنې "كله چې سوداګري او ساعت تېري وويني ،نو
هغې ته وريش او تا والړ پرېږدي .ورته ووايه له خداىجل جالله رسه چې څه دي هغه له سوداګرۍ او ساعت تېرۍ
څخه ډېر غوره دي او الله جل جالله تر ټولو غوره رزق وركوونىك دى( ".الجمعه)
په دې ايت كې الله جل جالله لهو له سوداګرۍ رسه يوځاى ياده كړې ده ،څرنګه چې سوداګري روا كار دى ،نو
ساعت تېري هم روا ده .الله جل جالله نه سوداګري بده ګڼلې او نه لهو .مګر هغه خلك يې ورټل ،چې رسول الله
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صلىالله عليه وسلم يې په داسې حال كې په منرب والړ پرېښود ،چې هغه خطبه لوستله او دوى د كاروان مخې ته،
چې دريا(دايره) ورته وهل كېده ،ورغلل.
امام قرطبي ددې ايت په تفسري کې فرمايي (( :دجمعې په ورځ رسول الله صىل الله عليه وسلم دمنرب لپاسه خطبه
لوستله چې پدې وخت کې يو سړى مسجد ته راننووت او غږ يې وکړ چې ددحيه بن خليفۀ کلبي سوداګريز کاروان
راورسېد  .دويلو وړ ده چې دحيه به چې هرکله له سفر څخه راستون شو نو دوستانو به يې ددريا په وهلو دهغه
هرکىل کاوه.
جابر بن عبدالله ريض الله عنه وايي چې کل ه به واده و نو نجونې به ددريا او شپېلۍ په وهلو رسه دنبوي مسجد
څنګ کې تېرېدلې او مسلامنانو به هم ددې غږ په اورېدلو له مسجد څخه ورمنډې کړلې نو داآيت په همدې خاطر
رانازل شو.
الجامع االحکام القرآن)
نو دلته جوته شوه چې نه سوداګري منع ده او نه لهو  ،بلکې دالله جل جالله لخوادمسلامنانو دا بې پروايي  ،په منرب
درسول الله صىل الله عليه وسلم پرېښودل او دسوداګريز کاروان اويا دنجونو ددريا غږ پر لور ددوى ورځغاستل او
دملانځه پرېښودل وغندل شول .امام قرطبي همداراز فرمايي :په دې آيت کې نه لهو غندل شوې او نه هم لوبې ،که
داسې واى نو مطلق دنيوي ژوند به غندل شوى واى ځکه چې ټول دنيوي ژوندته دلهو او لعب نوم ورکړل شوى دى:
((وماالحيوة الدنيا اال لعب ولهو)) يعنې (( :او ژوند له لهو او لعب پرته بل څه ندى ))
 _ ٠٧ډېرو صحابه و سندرې اورېديل او دا كار يې تائيد كړى دى او صحابه هغه خلك دي ،چې هر څوك ورپسې
اقتدا وكړي ،نو الر يې وموندله.
_ ٠١حرضت عاېشه ريض الله عنها روايت كوي ،چې څو تنو حبشيانو د اخرت په ورځ په نبوي مسجد كې لوبې كولې،
نو حرضت رسول اكرم صلىالله عليه وسلم ماته وفرمايل ،چې آيا ته دا لوبه ليدل غواړې؟ ما ورته وويل ،چې هو .هغه
صلىال له عليه وسلم په دروازه ودرېد ،خپل الس ېي وغځاوه زه يې په كې پورته كړم ،چې ننداره وليدىل شم .ما د
نندارې ليدلو ته دوام وركړ .رسول صلىالله عليه وسلم څو ځله راڅخه وپوښتل ،چې بس نه ده؟ ما ورته وويل نه".
(بخاري)
حرضت امام غزايل وايي ،چې دا لوبې رقص او نڅا وه.
د عايشې ريض الله عنها په يو بل روايت کې راغيل چې  (( :د اخرت ورځ وه حبشو په مسجد کې په سپر او نيزو لوبې
کولې  ،رسول الله صلىالله عليه وسلم ما ته وفرمايل  (( :غواړې چې ننداره وکړې ؟  ،ما ورته وويل هو ،نوزه يې خپل
شاته په دې ډول ودرومل چې زما مخ يې پر مخ وو او په خپلې جامې يې زه پټه کړم او ماد حبشيانو د لوبو ننداره
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کوله  ،چې حرضت عمرريض الله عنه هغوى منع کړل نو رسول الله صىل الله عليه وسلم لوبو کوونکيو ته وفرمايل :
(( اى د ارفده اوالده  ،په امن کې اوسئ )) .
تر دې چې زه ستړې شوم او هغه صىل الله عليه وسلم راته وفرمايل  (( :بس دى؟  ، )) :ما وويل (( :هو  )) .بيا هغه
صىل الله عليه وسلم راته وفرمايل (( :خري ځه )) .
په يو بل روايت کې راځي چې  (( :حبشيان به نڅېدل  )) .او په يو بل روايت کې راځي چې (( :هغوى د رسول اکرم
صلىالله عليه وسلم پر وړاندې نڅېدل او سندرې يې ويلې  ، )) .امام احمد دا روايت له انس ابن مالک څخه کړى ،
د پورتني ماخذ په حواله
کله چې حرضت عمر صلىالله عليه وسلم وغوښتل هغوى منع کړي نو حرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم ددې
لپاره چې د هغوى ددې لوبو او نڅېدلو روا واىل تائيد کړي د حرضت عمر ريض الله عنه  ،د اجتهاد مخالفت وکړ
.
د يادولو وړ خربه داهم ده چې بخاري دا حديث يواځې په ( باب لعب ) يا د لوبو باب کې نه دى را اخيستى ،بلکې
په ( باب لهو ) او تر دې معنا  ،مفهوم او اصطالح الندې يې هم را اخيستى چې د دواړو روا واىل جوتوي .
په مسلم کې راغيل چې رسول اکرم صلىالله عليه وسلم د حرضت عايشې ريض الله عنها رس په خپله اوږه کېښود .
 _ ٠٦داؤد ثقفي روايت كوي ،چې موږ د ابن جريح د حديثو د تدريس په حلقه كې ناست و ،په دې حلقه كې د
عبدالله ابن مبارك په ګډون د عراق نور ګڼ شمېر علامء ،محدثني او فقهاء هم ناست وو ،چې په همدې كې ابن
ميزن مغني تېر شو .ابن جريح هغه راوغوښت او ترې ويې غوښتل ،چې څو سندرې ووايي .هغه څو سندرې وويلې
بيا يې وويل ،چې كه له تاسو رسه دا ناپوهه خلك نه واى ناست ،نو ما به ډېرې سندرې درته وېلې واى ،تر دې چې
تاسو مې په سندرو ماړه كړي واى .په دې وخت كې ابن جريح په حلقه كې له ناستو خلكو څخه وپوښتل ،چې آيا په
تاسو كې داسې څوك شته ،چې زما دا كار يې نه وي خوښ شوى؟ ځينو خلكو د ابن جريح ددې پوښتنې په اورېدلو
رسه وويل ،چې هو! موږ په عراق كې دا كار نه خوښوو .ابن جريح ورته وويل ،چې د ُحدا او رجز ويلو په اړه مو څه
خيال دى؟ هغوى ورته وويل ،چې ددې دواړو په جواز كې هېڅ شك نه لرو .ابن جريح ورته وويل ،چې اخر په ُحدا،
رجز او موسيقۍ كې څه توپري دى؟
(اغاين جلد  ،1ص ،157د قران اور فنون لطيفه په حواله).
_ ٨1يوه شپه حرضت عمر ريض الله عنه د شپې په كوڅو كې ګرځېده ،چې د سندرې غږ يې واورېده .حرضت عمر
ريض الله عنه هغې خوا ته متوجه شو او تر ډېره ورته ودرېد.

Download from: ketabton.com

(c) ketabton.com: The Digital Library

38

يو ځل خلكو حرضت رباح ريض الله عنه ته د ُحداويلو فرماېش وكړ .هغه ريض الله عنه د حرضت عمر ريض الله
عنه مزاج او طبيعت ته كتل .خو كله چې حرضت عمرريض الله عنه كوم خفګان ونه ښود ،نو رباح ريض الله عنه
هم سندرې پيل كړې او حرضت عمرريض الله عنه هم اورېدلې ،تر هغې چې سبا شو ،نو بيا يې ورته وويل چې اوس
يې بس كړه ،ځكه اوس د خداى جل جالله د يادولو وخت دى.
يو ځل يو سپاره د حج په ورځو كې سندرې وېلې ،ځينو خلكو حرضت عمرريض الله عنه ته وويل ،چې آيا دا نه منع
كوې؟ .حرضت عمرريض الله عنه ځواب وركړ' نه" ځكه چې سندرې خو په اوښانو د سپرېدونكيو د الرې توښه ده.
همداراز خوات ابن جبري روايت كوي ،چې يو ځل له حرضت عمر ،حرضت عبدالرحمن ابن عوف او حرضت ابو
عبيده ريض الله عنهم رسه (چې درې واړه د عرشه مبرشه و په ډله كې دي) په يو سفر كې ملګرى وم ،خلكو راڅخه
وغوښتل چې د رضار اشعار ولومل .حرضت عمر ريض الله عنه وويل ،چې ښه دا ده چې خپل اشعار ولولې .ما هم
سندرې پيل كړې او ټوله شپه مې سندرې وېلې .
(سريه العمرين د ابن جوزي)
عالمه شبيل نعامين د حرضت عمرريض الله عنه په اړه لييك ،چې":يوه شپه عبدالله ابن عباس ريض الله عنه ټوله
شپه شعرونه ويل كله چې سهار شو ،نو حرضت عمرريض الله عنه ورته وويل ،چې اوس قرآن ووايه( ".الفاروق)
_ ١1امام شوكاين په نيل االوطار كې لييك":د مدينې اوسېدونيك او له ظاهريه او صوفيه و څخه د هغوى هم آنده
خلك د سندرو په روا وايل باور او عقيده لري كه څه هم له رباب او چنګ رسه وي".
استاد ابو منصور بغدادي شافعي لييك ":عبدالله ابن جعفر د سندرو په رواوايل كې هېڅ ستونزه نه ويني .خپلو
وينځو ته به يې د سندرو ويلو اجازه وركوله او خپله به يې هم ترې اورېدلې او دا د امري املؤمنني حرضت عيل ريض
الله عنه زمانه وه ".همدا استاد همداسې يو موردله رشيح قايض ،سعيد ابن مسيب ،عطاء ابن اباح ،زهري او شعبي
څخه هم رالېږدوي.
 _ ٧1د حرمينو امام په خپل كتاب "النهايه" او تكړه تاريخ پوه ابن ايب الدنيا وايي":عبدالله ابن زبري ريض الله عنه
څو وينځې درلودلې ،چې چنګ به يې غږاوه .ابن عمر ريض الله عنه پرې په داسې وخت كې ورننووت ،چې په غېږ
كې يې چنګ ايښى و ،نو ورته ويې ويل ،چې "اى د خداى جل جالله د رسول صىل الله عليه وسلم صحايب (ملګريه)
دا څه ىش دى؟ بيا عبدالله هغه ابن عمرريض الله عنه ته وركړ هغه يې په اړه ډېر سوچ وكړ بيا يې په ټوکه وويل :
دا يوه شامي تله ده؟ ابن زبريريض الله عنه هم د ټوكې په دود وويل ":هو! په دې عقلونه تيل".
_ ٧1عالمه ابو عمر اندليس لييك :يو ځل عبدالله ابن عمر ريض الله عنه په داسې حال كې د عبدالله ابن جعفرريض
الله عنه څنګ ته ورغى ،چې له هغه رسه يې وينځه وه او د وينځې په غېږ كې يې چنګ ايښى و .بيايې له ابن
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عمرريض الله عنه څخه وپوښتل ،چې آياپه دې كار كې خو به كومه (رشعي) ستونزه نه ويني .هغه ځواب وركړ "نه".
(العقد الفريد د اندليس)
_ ١1ماوردي د معاويه ريض الله عنه او عمرو ابن العاص ريض الله عنه په اړه وايي ،چې دوى دواړو له ابن جعفرريض
الله عنه څخه د چنګ غږ اورېدىل دى.
_ ٧١امام ابوالفرج اصفهاين روايت كوي ،چې حسان ابن ثابت ريض الله عنه له عزه امليالء څخه له مزهر رسه يوځاى
خپل يو شعر واورېد .ژبپوهان وايي ،چې مزهر چنګ ته وايي .ابو العباس هم همداسې يو روايت كړى دى( .االسالم
والفن)
1 _ ٧ادفوي وايي ،چې دوهم عمر (عمر ابن عبدالعزيز) خالفت ته د رسېدلو تر مهاله د خپلو وينځو (د سندرو) غږ
ته غوږ ايښود .ابن سمعاين وايي ،چې طاوس هم د سندرو رواواىل منىل دى .ابن قتيبه او د "االمتاع" د كتاب ليكوال
د مدينې د قايض سعيد ابن ابراهيم ابن عبدالرحمن زهري څخه چې تابعي دى ،هم همداسې روايت كړى دى .ابو
يعىل خلييل په خپل كتاب "االرشاد" كې د مدينې د مفتي عبدالعزيز بن سلمة املاجشون څخه همدا ډول روايت
كړى دى .روياين د قفال په اړه وايي ،چې د امام مالك بن انس رح په مذهب كې په خوښيو كې سندرې روا بلل
شوې دي .استاد ابومنصور الفوزاين له امام مالك رح څخه د چنګ رواواىل رانقل كړى دى.
ميك ابو طالب په خپل كتاب قوت القلوب كې له شعبه څخه روايت كوي ،چې هغه د مشهور محدث منهال ابن
عمر په كور كې د تنبور غږ اورېدىل دى.
_٧٧ابو الفضل طاهر په خپل تاليف (السامع) كې لييك :د چنګ په رواوايل كې د مدينې په اوسېد ونكيو كې اختالف
نشته دى.
 - ٧١دحرضت عايشې ريض الله عنها په حديث کې راغيل دي چې هغې (ريض الله عنها) يوه انصار ته يوه نجلۍ ور
واده کړه کله يې چې ناوې دشاه کورته وروسته نو حرضت رسول الله صلىالله عليه وسلم ورته وفرمايل  (( :ماکان
معکم من لهو فان االنصار يعجبهم اللهو )) يعنى (( :اى عايشې له تاسورسه لهو نه وه ؟ رښتيا ده چې انصار لهو
خوښوي )).
په دې حديث کې وينو چې حرضت رسول الله صىل الله عليه وسلم په دې خاطر چې لهو له دې مناسبت رسه وړ ،
مناسب او صحيح کار وه ( په ښادۍ کې ساز او رسود وړ کار دى ) نو رسول الله صلىالله عليه وسلم ورته اشاره وکړه
او دخلکو پام يې دې ټکي ته راواړاوه چې ساز او رسود له ښادۍ او
خو ښۍ رسه مناسبت لري نو په دا ډول مناسبتونو کې بايد وغږول يش .
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-٧٦په واده کې دساز او رسود دروا وايل په اړه دعامر ابن سعد روايت تر دې هم ډېر رصاحت لري په دې حديث
کې په ډاګه ويل کېږي چې حرضت رسول الله صلىالله عليه وسلم صحابه و ته په ودونواو خوښيو کې دساز او رسود
اجازه ورکړې  .دى وايي  (( :په يوه واده کې د قرضه ابن کعب ريض الله عنه او ابو مسعود انصاري ريض الله عنه
څنګ ته ورغللم په دې وخت کې مې وليدل چې وينځې سندرې وايي ماورته وويل  :تاسو خو درسول الله صلىالله
عليه وسلم صحابه او دبدر په غزا کې ګډون کوونکي ياست دا ډول عمل هغه هم ستاسو پر وړاندې تررسه کېږي ؟
هغوى راته وويل چې ته کوىل شې چې له موږ رسه کښېنې او سندرې واورې او دا هم کوىل شې چې بېرته الړ شې !
(( يقيناً چې دحرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم لخوا موږ ته په ودونو کې دساز او رسود اجازه راکړل شوې
ده )) نسايي او تهذيب ٠١٧
امام حافظ ابو الفضل محمد طاهر ( ٨١٧ -٦٦٧هجري  ٠٠٠١-٠١٨١ ،م )ددې او دېته ورته نورو راويانو په اړه وايي (( :
هغوى چې سامع يې نه خوښوله دحديثو له علم رسه دنابلدتيا او پر هغوى د نه پوهېدنې له امله به يې په دې او
دېته ورته رواياتو استدالل کاوه .نو وګورئ هر کله هم چې دوى په کوم کتاب کې په دې اړه کوم حديث (روايت )
وليد نو سمدستي به يې هغه بې له کومې پلټنې ځانته نظريه وټاکله او هغه به يې دخپلو مخالفينو پر ضد ددليل په
توګه کاراوه .چې دا پخپله لويه سهوه ،بلکې سرته ناپوهي ده )) .
النويري (نهاية االرب) ج ٠١١-٠٦٧ ٧ ٦
يوې ډلې هڅه کړې ده چې د صحيحو او منليو احاديثو چې دوى پکې په عيب موندلو نه دي بريايل شوي او دسامع
په رواوايل داللت کوي مفاهيم داسې واړوي چې پررواوايل داللت ونکړي دبېلګي په توګه يې امام ابن تيميه (-١١٠
 ٧٧٧هجري٠١٧٧ =٠٧١١ ،م ) يادولىشو .ده هم هڅه کړې ده چې دهغو صحيحو اومنل شويو رواياتو چې په ډاګيزه
دسامع او سندرو په رواروايل داللت کوي خپل اصيل مفهوم ترور کړي  .او نه روا واىل يې جوت کړي بيا هم دبېلګې
په توګه  ،هغه ددوو انجونو دسندروويلو په وخت کې دحرضت عايشې په کوټه کې دحرضت رسول اکرم صلىالله
عليه وسلم دشتون او دهغه صلىالله عليه وسلم په شتون کې دسندروويلو په اړه وايي (( :کان يسمع ))  ((،وال يستمع))
يعنې (( :هغه اورېدل خو غوږ يې ورته نه ايښود ))
ابن تيميه _ مجموعة الرسائل الکربى ج  ٧ص  ١١٧چاپ قاهره
څرنګه چې دده دا ډول استنباطات دده د متکلفانه چلند بېلګې دي نو ځکه ممکنه نه ده چې دهغو خلکو له داليلو
به څه کم کړي (او يا به پرې اغيز وکړي  ).چې موسيقۍ ته غوږ نيول او اورېدل دواړه روابويل.
ابو سليامن وېيل دي چې په زړه کې چې څه نه وي نو سامع يې پکې نه پيدا کوي خو څه چې په زړه کې شته سامع
يې خوځوي ( په حرکت او جوش يې راويل ) نو له همدې کبله نوموړى په الندې حاالتو کې ترنم او ساز او رسود روا
بويل.
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 : ٠حاجيانو ته له طبلې او شپېلۍ رسه رسود روا دى ځکه چې دوى دحج د مناسکو او ځايونو ستاينه کوي دچا په
زړه کې چې دحج مينه ده هغه زياتوي او دچا په زړه کې چې نشته دا مينه پيدا کوي څرنګه چې حج ثواب او
مطلوب کار دى نو هڅول هم ورته روا دي.
 : ٧روا جګړې ته دخلکو دهڅولو او جرئت ورکولو په غرض هم ساز او رسود روا دى خو دلته بايد حاميس اورزمې
شعرونه وويل يش داسې شعرونه چې په خلکو کې له جهاد رسه مينه او شوق ژوندى او تحريک کړي په جګړه کې
بايد دموسيقۍ هغه االت وکارول يش چې په خلکو کې غريت جرئت او زړه ورتيا پيداکړي ،په جوش يې راويل هغه
وسايل بايد ونه کارول يش چې دزړ ورتيا په ځاى دخلکو زړونه نرم کړي له کور  ،اوالد او ښځې رسه يې مينه راوپاروي
 ،مجازي معشوقې ورپه زړه کړي ،همدا المل دى چې وايو په جګړه کې بايد شپېلۍ ونه غږول يش ځکه چې غږ يې
نرموونکى او غم پاروونکى دى  ،دزړ ورتيا تومنه له منځه وړي او دغريت او شهامت پر ځاى نرمي او سستي پيدا
کوي او ددې قاعدې له مخې چې ((منع کارته هڅول منع دي)) نو ناروا جګړې ته دخلکو هڅول که دساز او رسود
له الرې وي او که له بلې الرې روا نه دي .
 : ١د روا خوښيو او ښاديو په وختونو کې په دې خاطر چې خوښي او ښادي نوره هم ډېره يش هم ساز او رسود روا
دي لکه داخرتونو،ودونو دمسافرو دستنېدلو دکوچني دزېږښت او دزېږښت داوومې ورځې ( چې اوس يې ځاى شب
شش) نيوىل دکوچني دختنې په وخت کې ،دقرآن دحفظ دبشپړېدو خوښي په دې ټولو کې ساز او موسيقي روا ده
.
هر مناسبت چې خوښي پرې په کارده نو په موسيقۍ بدرګه کول يې هم روا دي لکه مدينې ته درسول الله صلىالله
عليه وسلم دهجرت په وخت کې چې دمدينې نجونو په دريا اوسندرو دهغه هرکىل وکړ.
(طلع البدر علينا) ...
درسول الله صىل الله عليه وسلم هجرت او مدينې ته تلل دمدينې د خلکو لپاره دخوښۍ او وياړ خربه او يوه دستاينې
وړ ښادي وه نو ددې خوښۍ څرګندول په شعر او رسود او دبدن په نورو حرکاتو دستاينې وړ خربه ده  .ديوې ډلې
صحابه وو ريض الله عنهم په اړه روايت شوى چې کله به په کومه خربه خوښ شول نو پايکويب (دنڅا په څېر له
خوښۍ څخه پښه په ځمکه وهل) به يې کوله (لکه دحرضت عيل ،امام حسني او حرضت زيدن بن حارثه ريض الله
عنهم په اړه چې وړاندې تېر شول ).
دحرضت عايشې په کور کې ددوه وينځو د سندرو او رسود په اړه دعمروابن حارث په روايت کې راځي چې :
((تغينان وترضبان )) يعنى (( سندرې به يې وېلې او دريا به يې وهله )) دحرضت عايشې ريض الله عنها په کور کې
دوينځو ساز او رسود ته درسول الله صلىالله عليه وسلم غوږ نيول په خپله ددې څرګندوى دى چې دنا محرمو ښځو
غږ اورېدل دنورو بېهوده او بې ګټې سازونو په څېر حرام نه ده  ،بلکې دنامحرمو ښځو لخواسندرې اورېدل هغه
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ځاى کې ناروا دي چې هلته دفتنې وېره وي او داقياسونه او نصوص دغږ  ،سندرو  ،نڅا دريا وهلو او په نېزې او
سپرپه لوبو کولو داللت کوي .
: ٦سامع په زړه کې پروت دعشق اور تازه کوي شوق په څپواو مينه په شور راويل که اورېدونکي دمعشوقې ترڅنګ
وي نو موخه يې په لذت (خوند) کې ډېرښت دى او که له معشوقې لېرې (په هجر کې) وي  .نو موخه دوصال داور
تازه کول او دمعشوقې غېږې ته درسېدلو هيله ده او عشق که څه هم درد دى خو کله چې دوصال هيله وررسه وي
نو يو ډول خوند هم وررسه ملګرى يش ځکه چې هيله خوند بخښونکې او نهييل دردوونکې ده نو که دامينه له داسې
چارسه وي يا په بله وينا دارسود دداسې چالپاره وي چې وصال يې روا وي لکه دسړي خپله مېرمن او يا وينځه او
يادښځې خپل خاوند  ،عاطفي مينې لکه له لور ،زوى  ،ورور  ،خور  ،پالر  ،مور ،ماما اوکاکا رسه نو داډول سامع رواده
او له دوى څخه هم محرمو ته رسود اورېدل روا دي
خو دنامحرمو ښځو لپاره يا په ټوليزه توګه دهغه چا لپاره شوق راپارول رواندي چې مينه وررسه روانه ده نو دوى ته
شوق راپارول په سامع هم روانه دي  ،همدا راز سرتګو ته دهغو ښځو او نجونو دانځور مجسم کول چې دده کتل
ورته روانه دي هم روا نه دي همدا راز دهغو ځوانانو لپاره هم موسيقي روانه ده چې په خپل شهوت واک نه لري او
موسيقي يې شهرت راپاروي ځکه ددوى درد (عشق) په موسيقۍ رسه نه تسکني کېږي ،بلکې ال نور هم پارېږي کله
چې له يو هوښيار شخص څخه دعشق په اړه وپوښتل شول نو ويې ويل  (( :دا يو دود دى چې د انسان درس له مغزو
پورته کېږي سامع يې پاروي او جامع يې له منځه وړي )).
_ ٨هغه چاته هم سامع رواده چې له الله جل جالله رسه مينه او دوستي کوي او دهغه جل جالله دليدلو هيله لري
داسې خلک چې هر څه ويني او هرې خواته ګوري نو الله جل جالله يا خپل معشوق پکې ويني او غوږونه يې د الله
جل جالله له غږ څخه پرته بل غږ نه اوري  .نو سامع ددا ډول خلکو شور او عشق پاروي  ،دوستي يې ډېروي او دزړه
په اورتون کې يې پروت اور ژبغړانده کوي او دمکاشفې او مالطفې هغه ډول حاالت ورښيي چې توصيف يې نه يش
کېدىل او هغه څوک يې په خوند پوهېږي چې احساسوىل يې يش او چې څوک يې احساسوىل ونيش نو ترې انکار
کوي .
صوفيان دې حالت ته وجد وايي او په زړه کې داسې حاالت مومي چې له هاغې وړاندې يې نه دي مونديل بيا دا
حاالت داسې پايلې او توابع لري چې زړه په اور سوځوي او پرې وينځي يې او داسې يې پاکوي او تيارې ترې ورکوي
لکه رسه زرچې په اور پاکوي او له دې پاکۍ او صفايۍ وروسته ورته دمکاشفاتو او مشاهداتو دروازې خالصېږي چې
داددې عاشقانو وروستۍ غوښتنه ده نو هره وسيله چې دا موخه پرې ترالسه کېږي .د قرباتو ( الله جل جالله ته)
دورنږدې کېدونکيو شيانو) په ډله کې راځي نه دمباحو او نارواوو په ډله کې.
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او هېڅ داسې اسامين کتاب به نه وي چې خلک يې دساز او رسود او نغمو په پردو کې د خداى جل جالله ياد ته
هڅويل نه وي يو چا وييل  (( :په انجيل کې مې وليدل چې ليکيل يې وو ( تاسو ته مو سندرې ووېلې خو مست نه
شوئ تاسو ته مو شپېلۍ ووهله خو ونه نڅېدئ) يعنې تاسو مو د الله جل جالله ياد ته وهڅولئ خو تاسو ونه هڅېدئ))
اوس په يقني رسه روښانه شوېده چې سامع کله مباح او کله هم مستحب ده او که وپوښتل يش چې آيا سامع کله
حرامه هم وي نو زموږ ځواب دادى چې هوپه پنځو حاالتوکې سامع ناروا ده.
يو حال يې په سندرغاړي يو حال دسامع په کارندويو ،يو حال دشعر په محتوى (منځپانګه) يو حال داورېدونکي په
جسمي حالت او يو حال دموسيقۍ په واسطه دشخص لخوا دوخت ضايع کول او په اورېدلو کې يې افراط دى.
 -٠چې سندرغاړې داسې ښځه وي چې کتل ورته روانه دي او له سندرو څخه يې دفتنې وېره وي دلته دفتنې مخه
نيول هدف دى نو ځکه له دې ډول سندر غاړې څخه سندرې اورېدل روانه دي دا حرمت په سندره کې نه ،بلکې
دښځې له غږ څخه دخوند له امله ده .له دا ډول ښځو څخه يواځې سندرې نه ،آن دعادي خربو په ګډون دقرآن
تالوت اورېدل هم روانه دي همداراز له داسې ښکيل هلک څخه هم سندرې ،خربې آن تالوت اورېدل رواندي چې
دفتنې وېره پکې وي.
که څوک وپوښتي چې رشيعت خو له پرديو ښځو رسه يواځيتوب (خلوت) حرام کړى دى که دفتنې وېره وي او که
نه ځکه په هر حال دفتنې ګومان پکې غالب دى ،نو رشيعت له رسه دا دروازه بنده کړه خو ځواب دادى چې دا
قياس له مقيس عليه (هغه مسئله چې قياس پرې کېږي) رسه ډېر نږدې نه دى ځکه کتل چې څومره ژر شهوت
راپاوري او بيا له پردۍ ښځې رسه په خلوت کې ،نو اورېدل هاغومره اغيز نه لري او بايد ددواړو ترمنځ په توپري قانع
واوسو .اورېدل دليدلو په څېر ژر جنيس قوه ( غريزه) نه راپاروي همدا المل دى چې دښځو غږ عورت نه دى او
همدا المل دى چې رسول الله صىل الله عليه وسلم له وينځو څخه سندرې اورېديل همدا راز رشيعت ښکليو هلکانو
ته کتل هم حرام نه دي بليل مګر کله چې دفتنې وېره هرومرو وي.
 : ٧په موسيقۍ کې دداسې کارندويو (اال تو) کارول چې هغه په رشاب څښونکيو  ،هجړاګانو او نورو ګناه کوونکيو
پورې ځانګړي وي روانه دي او نور االت لکه درياکه څه هم رشنګاين لري طبلې ،شپېلۍ او ...روا دي.
: ١دداسې شعر اورېدل له موسيقۍ رسه او بې له موسيقۍ حرام دي چې پکې الله جل جالله يا رسول الله صىل الله
عليه وسلم ته ناوړه نسبت شوى وي ،هغوى پورې دروغ تړل شوي وي لکه روافضو چې دصحابه و په هجوه کې
شعرونه وېيل دي همدراز دهغه شعر ويل او اورېدل هم روانه دي چې ديوې ځانګړې او ټاکلې ښځې په ستاينه کې
ويل شوي وي خو که په شعر کې په عمومي ډول دحسن ستاينه شوې وي بې له دې چې کومې ټاکلې ښځې ته ګوته
ونيول يش زلفې  ،پوزه ،شونډې قد  ،رنګ ،سرتګې غاښونه ...يادشوي او ستايل شوي وي .نو دداسې شعر ليکل او
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اورېدل دواړه هم له موسيقۍ رسه او هم بې له موسيقۍ روا دي (همدا راز هغه شعر هم روا نه دى چې فحش ،
سپک  ،چټيات پکې وي).
 : ٦دهغه چا لپاره هم عشقي موسيقي اورېدل او غږول رواندي چې خپل شهوت ته تسليم او دشهوت تر کنټرول
الندې وي .دځوانۍ دځواک او زور برسېره هم دشهوت پر وړاندې مغلوب (مالست) وي ځکه چې دحسن او جامل
ستاينه په ده کې پروت دعشق اور تازه کوي او دعقل واګي يې شکوي.
: ٨هغه چاته هم موسيقي اورېدل روا ندي چې جنيس غريزه يې پياوړې نه وي او ډېردخداى جل جالله په مينه کې
هم مست نه وي خو دموسيقۍ په اورېدلو کې ډېر افراط کوي ،موسيقي بيخي دژوند برخه او دروح اکسيجن
وګرځوي ،له موسيقۍ رسه عادت او خوى واخيل دا ډول افراط حامقت دى او ددا ډول کس شهادت هم نه منل
کېږي ځکه ټول ژوند په لهو کې تېرول ګناه ده او څنګه چې صغريه (کوچنۍ) ګناه په تکرار او دوامدار ډول تررسه
کول کبريه ګرځي همدا راز په مباحاتو کې ډېر افراط او تکرار هم مباح  ،صغريه ګناه ګرځوي لکه شطرنج چې په
اصل کې روا او مباح ده خو په تکراراو افراطي ډول کول يې مکروه دي .که څوک وپوښتي چې له دې خربو ښکاري
چې موسيقي په ځينو مواردو کې مکروه او حرامه هم ده نو تاسې يې ولې په پيل کې په مطلق روا وايل حکم وکړ؟
ځکه دلته تفصيل ته اړتيا ده او په کمه موضوع کې چې تفصيل ته اړتيا وي نو مطلق حکم پکې کول اشتباه ده .زموږ
ځواب دادى چې مطلق حکم کول په هغه موضوع کې ناسم کار دى چې په عني هامغې موضوع (دهامغې موضوع
په ذات يا بالذات په هامغې موضوع) کې تفصيل ته اړ تيا وي ،خو که دموضوع په ذات کې تفصيل ته اړتيا نه وي
او عاريض (بهرين) حالتونه دتفصيل اړتيا غواړي نو دلته مطلق حکم روا دى .دبېلګې په ډول که څوک وپوښتي چې
آيا شهد حالل دي؟ نو سمدستي ځواب ورکوو چې هو ،ځکه دشهدو په ذات کې دحرمت خربه نشته نو ځکه
سمدستي د (هو) ځواب ورکوو خو که عاريض تفصيل ته ورشو بيا خربه داسې نه ده يعنې رسه له دې چې شهد په
خپل ذات کې پاک او حالل دي خو هغه چاته حرام دي چې سخته تبه لري او زيان ورته کوي همداراز که څوک
وپوښتي چې رشاب حالل دي که حرام؟ نو دستي ځواب ورکوو چې حرام ،خو هغه چاته روا دي چې مړۍ يې په
ستوين کې بنده وي او له رشابو پرته بل هيڅ هم نه وي چې مړۍ پرې تېره کړي  ( .يا په اوس وخت کې په ځينو
درملو کې).
سوداګري مطلق روا ده خو دجمعې دملانځه له اذان وروسته روانه ده .شهد او سوداګري په خپل ذات کې په مطلق
ډول روا دي او رشاب حرام خو له ذات څخه پرته يې نور عاريض حاالت راپېښېږي چې هغه اصيل حکم يې بدلوي
او سامع هم له دې کبله چې موزون او خواږه غږ ته غوږ نيول دي روا دي خو چې دذات له حقيقت څخه بهرين
عاريض حاالت يې منع کوي دابېله خربه ده.
کله چې دموسيقۍ اباحت جوت شو نو دهغه مخالف نظر ته هيڅ اهميت نه ورکوو .
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امام شافعي سامع حرامه نه بويل او دهغه چا په اړه چې موسيقي خپله دنده او کسب بويل وايي چې شهادت يې نه
منل کېږي ځکه چې دهغه په نظر دايو داسې بوختيا ده چې له باطل رسه ورته واىل لري او هر څوک چې تل باطل
(بې ګټې) کارونه کوي نو داکم عقلتوب او بې شخصيتي ده ،خو که څوک يې خپله دنده او کسب نه ګرځوي او
شوقي چې کله پرې ورپېښ يش نو سندرې او رسود غږوي نو دا هغه بې شخصيتي نه ده او شهادت يې هم منل
کېږي او هغه درسول الله صىل الله عليه وسلم پر وړاندې ددوو وينځو په سندرو استدالل کړى .دمرص نامتو فقيه
او داحاديثو روايت کوونکي يونس بن عبداالعىل بن موىس بن ميرسه وايي چې ماله امام شافعي څخه په دې اړه چې
دمدينې اوسېدونکي سامع حرامه بويل وپوښتل هغه راته وويل  (( :زه د حجاز هېڅ داسې عامل نه پېژنم چې سامع
مکروه وبويل له هغې سامع پرته چې په څرنګوايل کې يې خربه وي)).
او دا چې وېيل يې دي  (( :سامع يوه مکروه بوختيا ده چې له باطل رسه ورته واىل لري  )).داخربه سمه ده چې سامع
لهو اوبوختيا ده خو لهو په خپل ذات کې حرامه نده ځکه چې په نبوي مسجد کې دجشيانو لوبې هم لهو وه په
داسې حال کې چې رسول الله صىل الله عليه وسلم ورته کتل او خوښه يې کړه .آن چې الله جل جالله دلهو او لغو په
اړه پوښتنه هم نه کوي چې ديو بې ګټې کار په توګه تررسه يش .دبېلګې په ډول که څوک ځان اړ بايس چې هره ورځ
به خپل الس سل ځله په خپل رس ږدي دده دا کار بې ګټې دى خو حرام نه دى .الله جل جالله فرمايي (( ،اليوا ُخذکم
الله باللغو ىف اميانکم )) يعنى (( :الله مو په بې ګټې قسمونو نه نييس )).نو کله چې الله جل جالله موږ دهغه په نوم
په بې ګټې قسم چې دزړه له قصد او تل څخه نه وي نه نييس رسه ددې چې بېهوده او بې ګټې کار دى نو په نڅا
او شعر مو ولې نييس.
دا چې هغه يې باطل ته ورته بويل په دې معنا نده چې هغه يې حرام بويل آن که هغه باطل هم بليل واى نو دتحريم
په معنا به نه وه ،بلکې بې ګټې به يې باله ځکه چې باطل بې ګټې خربې ته وايي ( (( :دفقهې مسئلې له مخې )که يو
څوک خپل مېړه ته ووايي چې ته ما وپېرودلې او يا سړى خپلې مېرمن ته ووايي چې ما پر تاځان وپلوره اوښځه يې
ورته ووايي چې ما هم وپېرلې نو دا يو باطل عقد (تړون) دى خوحرام خونه دى  .البته که موخه همداسې باطل او
ساعت تېرى وي خو که خربه جدي او دزړه له قصده وي او موخه يې قطعي متلک ( څښتنواىل او مالک واىل) وي
نو بيا حرام ده او دا چې امام شافعي رح وايي چې دسندر غاړي شهادت نه منل کېږي داهم دهغه په نظر د ساز او
رسود دحرمت په معنا نه ده ځکه چې ډېر داسې کارونه شته چې له مروت او ځوامنردۍ څخه لېرې دي او دکوونکي
شهادت يې نه منل کېږي خو حرام نه دي لکه په بازار کې خوراک چې حرام هم نه دى خو دکوونکي شهادت يې
نه منل کېږي  .يا داوبدلو کار (دوړتوب) چې مباح کار دى ،همداراز بل هر کار چې ابرو مندانه نه وي پت او عزت
پکې نه وي دکوونکي شهادت يې نه منل کېږي.
نو دهغه دتعليل موخه تنزيهي کراهت دى او ددين دنورو امامانو په اړه هم همداسې اټکل کېږي ( چې دا کار به
تنزيهي مکروه بويل ).
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تر دې ځايه مو دامام غزايل د احياء العلوم له کتاب السامع څخه اقتباس وکړ.
په نيويارک کې د امام خويي مرکز له امام خويي څخه د موسيقۍ په اړه د پوښتونکيو پوښتنې او ددې امام ځوابونه
خپاره کړي دي چې څو پوښتنې او ځوابونه يې دلته له  www.arabic.al-khoei.orgويب سايټ څخه را نقلوو:
امام خويئ د يو پوښتونکي ددې پوښتنې په ځواب کې چې ( تاسو په ودونو کې په دې رشط د ښځو سندرې ويل روا
بليل چې هلته محرم نه وي لکه د دوى خواته د سړيو ورتلل  ،نو آيا دا رشط يواځې په پرديو پورې اړوند دى او که
مطلق نارينه و پورې ( يعنى د دوى سندرې يواځې د پرديو نارينه و پر وړاندې حرامې دي او که د نږدې محرمو
خپلوانو پر وړاندې هم ).
وويل :هو يواځې دپرديو نارينه وو پر وړاندې حرامې دي  ،والله اعلم .
خو همدا مفتى صيب بيا ددې پوښتنې په ځواب کې چې آيا ښځې ته روا ده چې د خپل مېړه خوښ ساتلو او د هغه
د شهوت د راپارولو لپاره هغه ته ونڅېږي او د موسيقى له االتو پرته ورته سندرې ووايي؟ ځواب ورکوي چې سندرې
يې روانه دي خو نڅايې منع نه ده .
ددې پوښتنې په ځواب کې چې آيا دخوښۍ په مناسبتونو کې لکه ودونه د نارينه وو نڅېدل او چک چک وهل
روادي؟ او آيا دا کارونه ښځوته هم روادي ؟ وييل دي چې دا کار په خپل نفس کې پروانلري ،ترڅو چې بل حرام ىش
وررسه ملګرى نه يش لکه د ښځو او نارينه وو يو ځايواىل او داسې نور .
ددې پوښتنې په ځواب کې چې کله ښـځې ډاډمنې وي چې پردي نه ورځي نو آيا په ودونو کې دوى ته طبلې او
داريا وهل روا دي ؟ او آيا ښځه د خپلو همزولو ( همجنسو ) تر مخ نڅېدىل يش ؟ وايي چې طبل او داريا وهل او ...
ورته رواندي خو نڅېدل ورته چې له پرديو په امن کې وي روادي .
نوموړى ددې پوښتنې په ځواب کې چې آيا په نا مخامخ ډول لکه له راډيو -ټيپ ريکارډ او  ...له ښځو څخه د ديني
ترانو اورېدل چې شهوت نه راپاروي روا دي ،وايي چې هو (( پروا نه لري ) )
ځينو رواياتو کې راغيل چې رسول الله صىل الله عليه واله وسلم له موسيقۍ پرته ودونه وليدل نو ويې فرمايل چې دا
خو نکاح ده زنا خو نه ده ( ولې موسيقي نشته ) ) .

له حرضت امام صادق څخه روايت شوى چې رسول الله صىل الله عليه واله وسلم په بني زريق قوم باندې تېرېده
چې د موسيقۍ غږ يې واورېده ،نو ويې فرمايل چې دا څه دي ؟ ورته وويل شول چې اى د خداى رسوله ،د فالين
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نکاح ( واده ) ده نو رسول الله صىل الله عليه واله وسلم وفرمايل چې (( خپل اميان يې بشپړ کړ دا نکاح ده  ،زنا نه
ده )) .
او زياته يې کړه (( نکاح به په پټه نه وي تردې چې يا ( د پخيل دود ) ونه ليدل يش او يا د دريا غږ وانه ورېدل يش .
))
خو امام خويئ وايي چې زموږ په نزد دا روايات کمزوري دي .
محمد طاهر بن عيل احمد مقديس ( ٨١٧-٦٦٧هجري ٠٠٠١-٠١٨١،م ) چې دحديثو تکړه حافظ او نوموىت تاريخ پوه
دى  ،بې شمېره تاليفات لري او په سفرونو کې هم ځانګړى شهرت لري دعوارف املعارف دليکوال شيخ ابو حفص
عمر سهر وردي له الرې روايت کوي چې يو اعرايب دا غزل زمزمه کړ.
قد لسعت حبة الهوى کبدي
فال طبيب لها وال راقي
اال الحبيب الذي شغفت به
فعنده رقيتى وترياقي

يعنى ( دعشق مار په لړ مون وچيچلم او له هغه چا پرته چې ما پرې زړه بايلىل دى بل ډاکټر او دموونکى نه لري دم
او دزهرو ټيټوونکى مې هامغه دى)).
حرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم ددې غزل په اورېدلو دومره په وجد راغى چې چپن يې له اوږې پريوت او
معاويه ريض الله عنه دشعر ويونکي ته وويل ستاسې بوختياڅومره ښه ده حرضت رسول اکرم صىل الله عليه وسلم
ورته وفرمايل اى معاويه ! هر څوک چې د خپل محبوب ديادېدو په وخت کې په وجد رانيش لوى شخص نه دى))
امام ابن تيميه ،دا روايت موضوعي او دروغ بويل .
(مجموع فتاوى  ،شيخ االسالم احمد ابن تيميه (( ٠٠ټوک  ١٦٨ -٨٨٧مخونه مسئله سامع)
يو بل روايت هم شته هغه دا چې ((:هر کله رسول الله صىل الله عليه وسلم نيستمنو ته زېرى ورکړ چې تاسې به له
شتمنو وړاندې جنت ته ننوځئ نو دومره په وجد او جذبه راغلل چې خپلې جامې يې څېرې څېرې کړې جربيل عليه
السالم له اسامنه راغى او ويې ويل اى محمده صىل الله عليه وسلم ستا پروردګار په دې څريو شويو جامو کې خپله
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برخه غواړي بيا يې له هغوى څخه يوه تړانګه واخيستله او په عرش يې راوځړوله اودا دنيستمنو او فقريانو السته
راوړنه ده)).
خو ابن تيميه دا روايت هم موضوعي او دروغ بويل.
نامتو محدث او داحاديثو حافظ ابو يحيى ذکريا بن يحيى بن عبدالرحمن برصي ساجي  ،چې شيخ احمد ابن تيميه
يې شافعي مذهب ته مايل بويل وايي چې ،له ابراهيم ابن سعد برصي څخه پرته بل يو مخکيني امام هم له ساز او
موسيقۍ رسه مخالفت نه دى کړى او هغه څه چې ابو عبدالرحمن سلمي او ابوالقاسم قشريي يې له امام مالک
څخه روايت کوي اشتباه ده او له شک پرته چې سهوه شوى دى ځکه چې دمدينې ځينې علاموو دسامع په مجلس
کې برخه اخستې ده.
مسئلة السامع د مجموعه فتاوى شيخ احمد ابن تيميه په حواله
شيخ ابن تيميه چې دموسيقۍ له ډېرو سختو مخالفينو څخه دى او دموسيقۍ د رد لپاره يې په خپل ګومان په حقه
او ناحقه ډېر ايتونه ددليل په توګه چې ځينې يې آن له موضوع رسه تړاو هم نه لري وړاندې کړېدي هم دخريالقرون
دحديث په وړاندې کولو او په دې اړه ددليل نيولو په پاى کې وايي  (( :او دا مت امامانو موسيقي ښه نه ده بللې او
لوى شيخان يې مجلس ته نه دي راغيل )).
خو داالسالم والفنون الجميلة ليکوال دابن تيميه ددې نظر له رالېږدولو وروسته وايي  :ابن تيميه دلته يواځې
دکراهيت ترحده وړاندې تلىل نه دتحريم ترحده اوهغه (ابن تيميه) يې المل دابويل چې دا په خري القرون کې نه وو
او دانوى کار دى خونوى واىل څه ستونزه لري ؟ زموږ په اند که نوى واىل په ديني مسايلو کې نه وي هيڅ باک نه
لري آن پخپله دابن تيميه په نظر هم لکه څرنګه مو چې وړاندې وويل .
ابن نحوي په (العمده) كې لييك ،چې ابن طاهر وايي":دا د مدينې د اوسېدونكيو اجامع ده او ټولو ظاهريه وهم منلې
ده ".
ابراهيم ابن سعد هغه څوك دى ،چې د "صحاح الستة و "د حديثو د شپږو مشهورو كتابونو) ټولو خاوندانو ترې
احاديث روايت كړي دي .او له ده څخه روايت كوونيك ټول په دې خربه يوه خوله دي ،چې هغه به موسيقي غږوله.
لکه وړاندې مو چې وويل د موسيقۍ يو کلک مخالف شيخ االسالم تقى الدين احمد ابن تيميه ( ٧٧٧ � ١١هـ -
 ) ١٧٧_ ٠٧١١دى .
دى وايي هغه سامع چې الله ( ج ) يې خپلو بنده ګانو ته د زړه تنګۍ  ،ستړتيا او له ذهني فشار د لېرې کولو لپاره د
اورېدلو اجازه کړېده او د خوښئ او تفريح لپاره يې کاروىل يش هغه د الله ( ج ) د کالم اورېدل دي چې نورو پيغمربانو
 ،د علم او معرفت خاوندانو ،په خپله زموږ رسول اکرم ( ص ) او صحابه و او تابعينو ورته غوږ ايښى دى ( پخوانيو
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امتونو د الله (ج) د خپل وخت وينا ته او اوسني امت قرآن عظيم الشان ته )) چې همدا سامع د اميان اصل دى .
دى له قرآن پرته بل هر ډول سامع ناروابويل.
مجموع فتاوي جلد ٠٠
خو امام غزايل بيا دانه مني  ،نوموړى وايي چې ساز او سندرې خپل ځانګړى ځاى او اغېز لري او عظيم الشان قرآن
خپل ځانګرى اغېز  .دى وايي چې دا حقيقت دى چې له خوږ غږي قاري څخه د قرآن اورېدل ډېر او بې سارى
خوندلري تردې چې انسانان خو پرېږده آن مرغان او پرښتې هم اغېزمنوي .
خو هغه موخه چې اورېدونکي يې د موسيقۍ او سامع په اورېدلو تر السه کول غواړي ټوله د قرآن په اورېدلوځکه نه
پوره کېږي چې قرآن عظيم الشان د يو جامع او هر اړخيز کتاب په توګه هر ډول او په هرې موضوع پورې اړوند
احکام او آيتونه لري او داسې آيتونه هم شته چې له هغه حال رسه تړاو نه لري او يا هغه تنده نه يش خړوبوىل چې
عاشق  ،صويف او عارفان يې لري  ،د بېلګې په ډول په قرآن کې کيسې هم شته  ،کورين او بهرين معامالت هم شته
 ،د مرياث احکام هم شته نو دا ديو صويف او عارف له حال رسه څه تړاو لري ؟ نو دا ايتونه د اورېدونکي هغه هيله
او مينه چې له سامع څخه يې لري نه يش پوره کوىل  ،همدا راز د مسلامن د ژوند ټول تړاو له قرآن رسه دى اوهر
وخت يې اوري او په تکرار رسه دا اورېدل يا لوستل هم ددې المل ګرځي چې غوږونه وررسه عادت واخيل او وررسه
اشنايش نو هغه خوند او جذبه نيش راوستىل او زړه ته هغه ټکان نيش ورکوىل کوم چې نوى ىش يې ورکوي  .د مړو
او بې حرکتو زړونو د خوځولو لپاره لوستونکى اړ دى چې شعر او نظم په بېل بېل انداز او بېل بېل طرز رسه ووايي ،
څولحنه وکاروي  ،اواز لوړ او ټيټ کړي چې دا د قرآن له عظمت او مقام رسه نه ښايي او نه وررسه مناسبت لري .
د سندرو او اواز د ويلو په وخت کې لوستونکي اړ دي چې د موسيقى االت لکه شپېلۍ  ،طبله او ارمونيه وکاروي او
د قرآن لهجه ټوله جد دى چې له هزل رسه يې يو ځال کول ناشوىن دي .
د بېلګې په ډول  ،رسول الله ( ص ) ربيع بن مسعود کره په داسې حال کې ور ننوت چې څو وينځو له دريا رسه
سندرې وېلې  ،کله يې چې رسول الله ( ص ) وليد نو په شعر ويلو يې دده ستاينه پيل کړه نو ده ( ص ) ورته وويل
چې هامغه څه ووايئ چې وړاندې مو ويل .
نو دده دا ستاينه پخپله ( جد ) وو چې له هزل ( دريا ) رسه يې اړخ نه لګاوه نو ده ترې منع کړې .
بل دا چې په محفل کې هر څوک له خپل حال او خوښې رسه سم نظم او سندرې وايي که يوه يې خوښه نه يش نو
بله پيلوي يا فرمايش ورکوي خو د عظيم الشان قرآن په اړه هيڅوک دا زړورتيا نه لري چې د بدلېدلو کوښښ يې
وکړي او هر آيت خوله هر حال رسه مناسبت نه لري .
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کيميا سعادت  ،امام غزايل لومړى جلد  ٦٨١ -٦٨٠مخ
عالمه شاه جعفر د موسيقۍ په اړه په خپل ليكيل كتاب (اسالم اور موسيقي) كې موسيقي د قرآن ،حديثو ،د صحابه
و او د تابعينو د وينا ،د محدثينو او فقهاوو د ويناوو په رڼا كې څېړلې ده او دا يې ثابته كړې ده ،چې موسيقي كه
له ساز او رسود رسه وي او كه بې رسوده او سازه هېڅكله هم په اسالم كې حرامه نه ده.
نوموړى وايي ،چې رسول الله (ص ).له دريا (دايره) رسه يوځاى سندرې اورېدلې دي .د موسيقۍ د حرمت په اړه،
چې څومره روايات رانقل شوي دي دا پخپله د محدثينو پر اند موضوعي او د منلو وړ نه دي .صحابه كرامو هېڅكله
هم د موسيقۍ د حرمت يادونه ،نه ده كړې .فقهاوو هم موسيقي حرامه نه ده بللې او نه داسې كوم حكم شته،
بلكې موسيقي او نغمې يې د اخالقو يوه ځانګړې برخه بللې ده.
عالمه شبيل نعامين د (الغزايل) په 63مخ كې لييك ":كله چې د موسيقۍ خربه راياده يش ،نو معرتضني وايي ،چې
دا لهو او لعب ده ،خو غزايل ورته وايي ،چې رسول الله (ص ).د حبشو د لوبو ننداره كړې ده .زه ددې له پاسه دا
هم ورزياتوم ،چې لهو او لعب زړه ته ارامتيا ،خوښي او رسور وركوي ،د ستړي فكر دمه جوړوي ،مطمنئ كوي يې،
ځكه چې زړه كله ستړى يش ،نو تياره پرې رايش ،نو كار ،خوارئ ،ژوند ته او د ژوند د ستونزو د بار د وړلو لپاره
چمتو كولو ته بايد خوښ او تاند يش او د تاندولو او خوښ ساتلو ذريعه يې همدا لهو او لعب دى.
كله چې عالمه ابوالكالم ازاد د هند د (راګ ناټك اكاډمي) رياست قبول كړ ،نو په علمي حلقو كې ګونګوسې او تا
وېيل ما وېيل پيدا شول .ښايي دوى به خرب نه وو ،چې د هند دا امام په موسيقۍ كې څومره پراخ الس او له موسيقۍ
رسه څومره مينه لري؟ له موسيقۍ رسه دده د بې سارې او بې كچې مينې د څرګندولو لپاره به دده له مشهور
تصنيف (غبار خاطر) څخه د وروستي ليك څه برخه ،چې په ( )1556/5/15تاريخ يې ليكىل ،راواخلو.
نوموړى لييك":ښكال كه په غږ كې وي او كه په مخ كې ،په تاج محل كې وي او كه په شنا باغ كې ،ښكال ده او ښكال
زموږ فطري غوښتنه ده .زه تاسو ته يوه خربه كوم ،ګورئ ما څو ځله وېيل دي چې زه د ژوند له هرې اړتيا پرته ګوزاره
كوىل شم ،خو له موسيقۍ پرته ژوند نه شم كوىل .خوږ غږ زما د ژوند ارسه ،زما د اروايي او دماغي ستړتياوو درمل
او د زړه او جسم د ټولو ناروغيو عالج دى.
موږ په االغاين او عقدالفريد كې لوستي ،چې تراوسه له موسيقۍ رسه د حجاز د خلكو مينې بدلون نه دى موندىل.
دا مينه د هغوى په خمريه كې دومره ګډه شوې ،چې آن د اذان غږ هم د موسيقۍ په انځور كې وړاندې كوي.
حقيقت دا دى ،چې موسيقي او شاعري د يو حقيقت دوه مخه او دوه وړانګې دي او په يو ډول يې څرګندول غواړي.
د موسيقۍ مؤلف موسيقۍ ته د الحان په اجزاءو كې رس او تال وركوي او لحن ته يې وزن او تناسب وركوي ،خو
شاعر هامغه جذبه د لفظونو او معناګانو په بڼه څرګندوي .
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(توحنا بستى و من معنى رنګني بستم)
كوم حقيقتونه ،چې په شعر كې د الفاظو او معنى جامه اغوندي ،هامغه حقيقتونه په موسيقۍ كې د لحن رس او
تال په پردو كې نغښتل كېږي .
نغمه هم شعر دى ،خو د الفاظو او حروفو په بڼه نه ،بلكې د روح او معنا له پلوه .په قوي ګومان رسه وايم چې له
مسلامنو پاچايانو څخه هم وړاندې مسلامنو صوفيانو د موسيقۍ پالنه پيل كړې ده او د ډهيل ،ملتان ،ايودهن او
ګورخانقاګانو ته به ډېر لوړ لو ړ شخصيتونه ،عارفان او صوفيان تلل او د خداى ج په نزد د قبلېدلو او ثواب په نيت
به يې هلته خپل جوهر ښوده .داسې ډېر علامء شته دي ،چې د ژوند د حاالتو په لوستلو رسه يې سړى پوهېږي ،چې
په موسيقۍ كې يې ډېر الس درلود او ددې فن ډېر تكړه استادان بلل كېږي .دا خربه تقريباً مشهوره شوې ده ،چې
ګويا د اسالم ديني مزاج له موسيقۍ رسه جوړ نه دى او موسيقي د دين له آنده حرامه ده .په داسې حال كې ،چې
ددې دعوې ټول ارزښت يواځې همدومره دى ،چې فقهاوو او علاموو د ګناه د الرې د بندولو او مخنيوي لپاره دا
حكم كړى دى (معنى دا چې دا كار په خپل ذات كې حرام نه دى ،خو ددې لپاره منع وبلل شو ،چې نورو ګناهونو
ته زمينه برابره نه كړي) او دا سختنيونه هم د ترشيح له مخې نه ،بلكې د قضاء له مخې شوې ده او د قضا ډګر خو
ډېر پراخ دى .د هر ىش يا هر كار ،چې د يو فساد المل ګرځي ،نو قضا يې مخه نييس ،خو د هغه يش يا كار حكم،
خو په اصل ځاى پاتې دى" .قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده" يعنې "ورته ووايه چا د خداى ج ښكال (زينت)
حرامه كړې ده ،هغه زينت چې خپلو بنده ګانو ته يې پيدا كړې (پنځولې ده)".
په دې اړه هم د بسيا تر حده شواهد شته ،چې عربانو هم له اسالم څخه وړاندې او هم له اسالم څخه وروسته په
موسيقۍ باندې د يونانيانو ډېر ليكل شوي كتابونه عريب ته راژباړيل او هامغسې ګټه يې ترې اخيستې ده لكه څرنګه
يې ،چې د هغوى د رياضۍ له كتابونو څخه اخيستې ده( ".غبار خاطر)
د هند د امام له دې اقتباس څخه جوتېږي ،چې نوموړى هم د موسيقۍ د حرمت د نظر مخالف دى او لييك ،چې
كه فقها د يو مصلحت له مخې په لنډمهايل ډول يو څه منع كوي ،نو دا لنډمهاىل حكم دى او د موضوع په داميي
حكم ،چې هغه اباحت دى اغېز نه يش كوىل .ددې بېلګه به دا وي لكه ډاكټر چې د ناروغۍ په وخت كې ناروغ د
ځينو شيانو له خوړلو منع كوي ،نو كه ناروغ د ناروغۍ په وخت كې د ځينو شيانو له خوړلو منع شو ،نو دا خو په
دې معنى نه شوه چې دا ټول شيان پرې تر پايه حرام دي .همداراز د موسيقۍ په اړه هم د فقهاوو دا لنډ مهاىل
حكم لنډ مهاىل دى او داميي كېدىل نه يش او دا به څوك وي ،چې د الله ج له خوا حالل شوى ىش په خلكو حرام
وګرځوي "وال تقولوا ملاتصف السنتكم الكذب هذا حالل و هذا حرام لتفرتوا عىل الله الكذب ".يعنې "د خپلو ژبو
دروغجنو دعوو له مخې مه وايئ ،چې دا ىش حالل دى او دا حرام ،ددې كار پايله دا ده ،چې په اللهج باندې د
دروغو تهمت وايئ".
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موسيقي د فطرت غوښتنه ده

موسيقي د فطرت غوښتنه ده او له موسيقۍ رسه مينه د هر انسان په فطرت كې نغښتې ده .نه يواځې دا چې
انسانان موسيقي خوښوي ،بلكې هر ژوندى موجود له موسيقۍ رسه مينه لري .د فطرت او د كايناتو خالق هم دا
نړۍ او دا كاينات سندريز پيدا كړي دي او ددې لپاره يې سندريز پيدا كړي دي ،چې تر او تازه ،خوښ او نشيط
واويس .ډېر علام وايي ،چې كه څوك له موسيقۍ څخه خوند نه يش اخيستىل ،نو دى ناروغ دى او بايد خپله درملنه
وكړي ،ځكه هر سامل او روغ فطرت موسيقي غواړي او له موسيقۍ خوند اخيل.
ډاكټر يوسف قرضاوي لييك :كه وګورو نو وينو چې سندرې خوښول او د خواږه غږ د اورېدلو په وخت كې خوښي
څرګندول تقريباً انساين غريزه او د برشي فطرت غوښتنه ده تر دې چې وينو ،يو كوچنى چې په زانګو كې ژاړي الس
او پښې غورځوي ،خو د خواږه غږ په اورېدلو چپ يش او خواږه غږ ته غوږ يش .همدا المل دى ،چې مورګانې ،دايه
ګانې او د كوچنيانو نورې روزونكې له ډېر پخوا وخته راهيسې كوچنيانو ته خوږې ترانې او سندرې وايي او ژړا يې
پرې بندوي.
له دې پرته حېوانات او الوتونيك هم د خواږه غږ او نغمو تر اغېز الندې راځي .غزايل په احياء العلوم كې لييك":هر
هغه څوك ،چې سامع او موسيقي يې په حركت او خوځښت رانه ويل له عقيل ،اروايي او بدين ناروغۍ رسه مخ دى،
نيمګړى دى ،تعادل نه لري او له روحانيت څخه لريې په وچ طبيعت او بد ذوق كې تر اوښ ،نورو حېواناتو او
الوتونكيو هم بدتر دى ،ځكه چې اوښ د خپل وچ او ساړه طبيعت برسېره هم له خواږه غږ رسه مست يش او له درانه
ب ار الندې منډه كوي ،اوږده مزلونه ورته لنډ يش ،دومره مست يش چې له ځانه بې ځانه يش ،ښځه اوښه د خپل
خاوند خواږه غږ ته غاړه وراوږده او غوږونه دهغه غږ ته بوڅ او ځري كړي ،خپل مزل دومره ګړندى كړي ،چې آن
كجاوه او بار يې سخت ټكانونه خوري".
ابوبکر محمد بن داؤد دينوري رىض الله عنه چې په رقى مشهور و ،وايي چې په يوه دښته کې روان وم چې يوې
عريب قبيلې ته ورسېدم له هغوى څخه ديوتن په بلنه دهغوى کېږدۍ ته الړم ،په خېمه کې مې يو تور مريى وليد
چې تړىل و .له کېږدۍ بهر څومړه اويو ډېر ډنګر اوښ چې داسې فکر کېده چې ګوندې همدا اوس يې ځنکدن دى
پراته وو دې مريي راته وويل چې ته زما دبادار مېلمه يې او زما بادار دمېلمه خربه په ځمکه نه غورځوي نو ته زما
بادار ته زمادخالصون شفاعت وکړه هيله ده چې مابه پرېږدي .کله چې کوربه ډوډۍ راوړه نو ما يې له خوړلو انکار
وکړ اوورته ومې ويل چې ترڅو ددې مريي په اړه زما شفاعت ونه منې نو ډوډۍ به ونه خورم .هغه راته وويل چې
دې مريي خو زما هر څه په اوبو الهوکړي او دپولۍ ټک ته يې کښېنومل .ما ترې وپوښتل چې څه يې کړي ،هغه وويل
چې دى ډېر خوږ غږ لري او زما دژوند ګوذاره په دې اوښانو روانه وه ،ده پرې ډېردرانه بارونه بارکړل او بيا يې ورته
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حدا ويل پيل کړل تر دې چې اوښان يې دومره مست کړل چې ددرې شپو او ورځو واټن يې پرې په يوه شپه او ورځ
کې وواهه او چې بارونه ترې ښکته شول نو له همدې يو اوښ څخه پرته نور ټول مړه شول خو ددې ټولو خربو برسېره
اوس چې ته زما مېلمه يې زه تا نه خفه کوم دادى دا مريىمې ستا ددرناوي لپاره تاته در وبخښه .دينوري وايي چې
دې ته مې تلوسه وه چې دده غږ واورم چې سحر شو نوکوربه دې مريي ته امر وکړ چې هغه اوښ ته چې له کوهي
څخه اوبه راوبايس حدا ووايي .ده چې کله حدا پيل کړ نو اوښ دومره مست شو چې ټول پړي يې وشلول او زه هم
له ډېرې اغيز متيا پړمخې پر ځمکې راولوېدم او ګومان نه کوم چې په ژوند کې مې تردې ښکىل غږ اورېدىل وي.
ماران به مو ليديل وي ،چې د بيم غږ ته چجه يش ،په لكۍ ودرېږي او نڅېږي .د قمرۍ ،پاختكې سندريز غږ د
ابشارونو ،سيندونو ،بادونو مرتنم او له موسيقيت څخه ډك غږ به مو اورېدىل وي.
بيا هم عالمه قرضاوي لييك...":نو موسيقي د زړونو د دردونو عالج او زړونه له ناروغيو ،ستړتيا او غمونو ،دردونو
څخه ژغوري ،سندرې د غوږونو خوند دى ،چې اروا خوښوي ،تاندوي يې ،ستړتيا لريې كوي .څرنګه چې لذت لرونيك
خواړه او خوندوره مېوه معدې ته خوند وركوي ،هامغه ډول چې ښه بوى ،د شامې حس راپاروي او پوزې ته خوند
وركوي ...همدا ډول موسيقي غوږونو ته خوند وركوي ،نو دا يو خوندوره پديده ده ...انسان نه يش كوىل چې تل
منډې ووهي ،تل جدي واويس ،تل ستړى او ستومانه و اويس .كله چې حرضت حنظله رىض الله عنه وانګېرله چې
له كورنۍ ،ښځې او بچيو رسه دده حال له هغه حال رسه چې د حرضت رسول اكرم صىل الله عليه وسلم په ملګرتيا،
مجلس او ناسته كې يې لري ډېر تفاوت لري ،نو د منافقت وېره وررسه پيدا شوه او وېرېده ،چې هسې نه منافق شوى
وي ،نو حرضت رسول الله صىل الله عليه وسلم ورته وفرمايل چې "يا حنظله ساعة و ساعة" يعنې "اى حنظله! كله
داسې او كله هاغسې" (مسلم)
حرضت عيل رىض الله عنه فرمايي "كله كله زړونو ته خوښي او تازه ګي وركوئ ،ځكه چې كله زړونه وچ (ستړي)
يش ،نو ړندېږي".
بيا هم حرضت عيل رىض الله عنه فرمايي "رښتيا چې زړونه هم د بدن په څېر ستړي كېږي ،نو د زړونو لپاره هم
حكيامنه او ظريفانه الفاظ ولټوئ (ويې خندوئ ،تازه يې كړئ)".
كه څوك د يو مسلامن رښتوين ژوند ته وګوري ،نو ويني چې د ديندارۍ او له خواږه غږ څخه د خوند اخيستلو ترمنځ
هېڅ ټكر نشته .د يو مسلامن غوږونه په نورمال ډول له خواږه غږ رسه بلد دي او هره ورځ ترې تغذيه كېږي ،هر
مسلامن له تجويد او ترتيل رسه برابر په خواږه غږ د قرآن عظيم الشان تالوت كوي .ښو قاريانو ته غوږ ږدي ،له اذان
څخه خوند اخيل ،دا ازانګي يې هره ورځ پنځه ځله غوږ ته وررسېږي".
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زه وايم چې هغه موسيقيت او ترنم چې د مرحوم ارواښاد قاري عبدالباسط او ځينو نورو قاريانو په غږ كې شته دى
او مسلامنان ترې كوم خوند اخيل بېلګه به يې ډېره كمه وموندل يش او خلك به د موسيقۍ له االتو څخه هم هغه
خوند وانه خيل.
په حديث كې راغيل دي ،چې د حرضت اسيد بن حضريرض خواږه غږ آن آس هم مست كړى دى( .تجريد البخاري)
دا په قرآن عظيم الشان او تورات دواړو اسامين كتابونو ثابته خربه ده ،چې د حرضت داؤد عليه السالم نغمو او
موسيقۍ به انسانان خو پرېږده ،چې آن الوتونيك او جامدات هم اغېزمن كول يعنې حيوانات خو پرېږده ،چې آن په
جامداتو او تيږو يې هم اغېز كاوه او دده اواز او نغمو ته به راځغاستل":ولقد اتينا داود منا فضالً يجبال او ىب معه
والطري" يعنې "او له شك پرته موږ داؤد عليه السالم ته له خپله پلوه يو غوره واىل وركړى و ،غرو ته مو وويل چې له
ده رسه د ثنا په وخت كې خپل غږونه ملګري كړئ او مرغانو هم له ده رسه ثنا ويلې(".سباء)11
"والطري محشورة كل له اواب" يعنې "او الوتونيك هلته راغونډ شوي ،ټول پرې رامات وو" (ص)15
په تورات كې راغيل دي ،چې حرضت داؤد عليه السالم به د ډېرو بدين او اروايي ناروغيو درملنه په موسيقۍ باندې
كوله.
په سمويل لومړي باب 96 ،ايت كې راغيل ":كله به چې د خداى ج له خوا په ساول ناوړه اروا نازله شوه ،نو حرضت
داؤد عليه السالم به خپل چنګ ته الس وراوږد كړ او وبه يې غږاوه له دې رسه به له ساول څخه ناوړه اروا والوتله او
په حال او هوښ به راغى".
له موسيقۍ رسه د بې كچې مينې دا بېلګې هم لولو ،چې عطاء الله پالوي رانقل كړي دي .په اسام كې د فيل
ښكاريانو اعالن وكړ ،چې فيل له يوې ځانګړې سندريزې نغمې رسه بې كچه مينه لري .په نړېواله جګړه كې دا جوته
شوه ،چې شاديان (بيزوګان) له موسيقۍ رسه مينه لري او هره شپه به د فوځي اډې هغې برخې ته راټولېدلې ،چې
عسكري موسيقي به يې غږوله او په ډېرې ارامۍ به يې موسيقي اورېدله .ځينې به يې دومره اغېزمنې شوې ،چې
خولې به يې اسامن ته واړولې او ډول ډول اوازونه به يې وېستل.
آغلې "ډهپاڼې" به د اسرتيليا ځنګيل آسونه خوښول ،خو نيول يې ورته سخت وو .په پاى كې يې اعالن وكړ ،چې هغې
لومړى ځنګيل آس په موسيقۍ اغېزمن كړ او بيا يې په ډېرې اسانۍ ونيوه .
نوموړى لييك ،چې په نيويارك كې غواګانې هم د موسيقۍ تر تجربې الندې ونيول شوې او كومو غواګانو ته ،چې
موسيقي اورول شوې وه ،نو د نورو په پرتله يې په سلو كې له لسو تر دولسو ډېري شيدې وركړې .
شكسپري ،چې د انساين جذبو او انساين فطرت تر ټولو غوره انځورګر دى هم په هر يش د موسيقۍ اغېز مني.
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نو له دې ټولو خربو جوته شوه ،چې د موسيقۍ تړاو له فطرت رسه دى او اسالم هېڅكله هم له فطرت رسه د جګړې
اراده نه لري ،بلكې اسالم د فطرت پالونىك ،هڅوونىك او بشپړوونىك دين دى.

په پخوانيو مدنيتونو كې د موسيقۍ شاليد

وړاندې مو وويل ،چې د موسيقۍ تړاو له فطرت رسه دى او هر انسان او حيوان په طبعي ډول موسيقي خوښوي .دا
كه د نن ورځې انسان دى او كه د زرګونو كلونو پخواىن انسان ،نو ځكه يې كوم ځانګړې ټولنې ،مدنيت او د تاريخ
كوم ځانګړي پړاو ته منسوبول ناسمه خربه ده .نه كوم ځانګړى كاشف او مخرتع لري .نه كوم ځانګړى پنځوونىك،
بلكې له كومه چې برش په ځمكه پل ايښى ،نو دا جذبه وررسه له هامغې ورځې ملګرې ده .البته حتمي ده چې
كيفيت او نوعيت (څرنګواىل او ډول) به يې بدلون موندىل وي ،د ژوند د نورو برخو په څېر دې فن هم پرمختګ
كړى ،خو د انسان له لومړنيو ملګرو څخه بلل كېږي .كه څه هم ځينې تاريخپوهان د نورو فنونو او علومو په څېر
موسيقي هم يونانيانو ته منسوبوي او بنسټ ايښودونيك يې هم همدوى بويل ،خو دا ناسمه ده .په دې اړه ددې
روايت رانقلولول بې ګټې نه دى ":د يونان د پخواين خدايګوټي "زيوس" نهه لوڼې وې ،چې ميوزس يې ورته وېلې او
دا د ټولو علومو او هرنونو بنسټګرې دي او همدوى د رقص او موسيقۍ هرن هم پنځوىل دى .د ميوز تلفظ په يوناين
ژبه كې موس ده او (ي) د نسبت لپاره وررسه لګول شوې ده .همدا ډول التيني او يوناين ژبه كې "ق" هم وررسه
لګول شوى دى ،چې ددې قاعدې له مخې ترې موسيق يا ميوزك جوړ شو".
پالوي وايي ،چې د نڅا او موسيقۍ مذهبي سپېڅلتيا (تقدس) له ميالد څخه وړاندې كلونو څخه ثابته ده .دى وايي،
چې له روايتونو رسه سم په لومړي ځل برهام ديوتا (برهام خدايګوټي) د منظمې موسيقۍ تصور وړاندې كړ .هغه د
ټولو مذهبي ويدونو (رسودونو) څخه ښې ښې جملې راټولې كړې او يو جامع رسود يې ترې جوړ كړ ،چې موخه يې
روحاين پرمختګ ته د خلكو بلل وو.
د هندوانو په مندرونو كې هم له پخوا راهيسې موسيقي دود ده او اوس هم موسيقي په مندرونو كې د عبادت برخه
بلل كېږي.
د سوراشرت په كليو او بانډو كې اوس هم موسيقي په هغه ډول محبوبيت لري او په هغه اندازه منانځل كېږي ،چې
د كرشن جي په وخت كې دود وه.
د عيسايانو په كليسا ،عبادتځايونو ،اود مسلامنانو په خانقاګانو كې اوس هم عبادت د موسيقۍ په پردو كې نغښتل
كېږي .آن چې دعاګانې هم په لحن ،ترنم او خواږه اواز رسه كېږي .د هندوستان پېغمرب كرشن جي دامني ،چې دى
هر ډول نغمه غږوىل يش او د نغمو په هر تال پوهېږي.
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چينايي پېغمرب كنفيوسس چې پالوي يې پېغمرباو د الله ج استازى بويل ،هم تر ټولو ښه نغمه پېژندونىك و .د هغه
په اړه تاريخ لييك ،چې دې چينايي پېغمرب دومره په موسيقۍ كې الس درلود ،چې د موسيقۍ د هغه وخت ډېر
نامتو او د نړېوال شهرت لرونيك هرنمندان ورته تسليم وو .وايي ،چې كنفيوسس واورېدل ،چې چېرته د سيانګ په
نوم د پخوانۍ (كالسيكې) موسيقۍ يو لوى استاد اوسېږي ،نو ده له ډېر زحمت وروسته هغه وموند .سيانګ د
كنفيوسس له غوښتنې رسه سم هغه ته هاغه نغمه واوروله ،چې كمپوز يې شهزاده وانګ دانګ كړى و .دا نغمه
دومره خوږه او اغېزمنه وه ،چې كنفيوسس يې له اورېدلو رسه خامر شو بيا سيانګ له كنفيوسس څخه وغوښتل ،چې
دى هم هغه ته نغمه واوروي .كنفيوسس هم هغه ته دومره خوږه ،له جادويي اغېز ډكه نغمه واوروله چې سيانګ
يې بيخي بېهوښه كړ .سيانګ بيا كنفيوسس يا چينايي پېغمرب ته وويل ،چې ستا فن دومره بشپړ دى ،چې زه ستا د
استادۍ وړتيا نه لرم .ته ماته د خپلې شاګردۍ وياړ راوبخښه او په خپلو شاګردانو كې مې ومنه.
د داؤد عليه السالم د نغمو يادونه مو مخكې هم وكړه ،چې الوتونيك خو پرېږده آن كاڼي او غرونه يې هم اغېزمن
كول.
عالمه ابوالكالم ازاد له موسيقۍ رسه د حرضت داؤد د مينې په اړه لييك":حرضت داؤد عليه السالم لومړىن كس و،
چې عرباين موسيقي يې منظمه او راټوله كړه .بابيل مزامريو ته يې پراختيا وركړه ،د موسيقۍ نوي االت او وساېل
يې جوړ كړل".
عالمه عبد الحكيم رشر لييك":د بني ارسائيلو د موسيقۍ د لوړتيا وخت د حرضت داؤد زمانه وه ،چې مزامري يې
اوس هم مشهور دي .پخواىن تاريخ پوه اسبيلوس وايي ،چې حرضت داؤد به چې هر چېرته ته ،نو چنګ به يې له ځان
رسه وړه ،موسيقي د هغوى مذهبي دود و او د موسيقۍ د ټولو االتو ،باجې (ارمونيې) ،تولې او شپېلۍ لپاره يې بېل
بېل كسان ټاكيل وو".
عطاء الله پالوي د عالمه ازاد او عالمه رشر د خربو په دوام لييك":حرضت داؤد خو د خداى جل جالله پېغمرب او
استازى او د عبادت او دعوت لپاره رالېږل شوى و ،نو چې موسيقي د هغه عبادت نه و ،نو ولې يې غږوله .كه هغه
د ګډا او موسيقۍ په واسطه عبادت نه كاوه ،نو موسيقي يې ولې ټولوله او ترتيبوله؟"
پالوي لييك ،چې":مزامري د مزمار جمع ده او لفظي مانا يې هره هغه اله ده ،چې په پويك رسه غږول كېږي .لكه
شپېلۍ ،توله ،بينډ....
نور شنونيك هم وايي ،چې مزمار د موسيقۍ يوه اله ده.
دا څرګندوي ،چې حرضت داؤد به خپله شپېلۍ او چنګ غږاوه.
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مشهور تاريخ پوه اسبيلوس وايي ،چې "حرضت داؤد به خپل مذهبي مراسم له موسيقۍ رسه پرځاى كول او د
موسيقۍ په پردو كې د عبادت د مراسمو د نغښتلو لپاره يې د موسيقۍ د وسايلو پوهان ګوماريل وو .نوموړى وايي،
چې دا هم جوته شوې ده ،چې دوى به د عبادت په وخت كې سندرې هم وېلې او نڅا به يې هم كوله ....كله به
چې د شپېلۍ ،تولې ،رباب ،تنبور ،چنګ ...غږ لوړ شو ،نو حرضت داؤد به وررسه خپلې نغمې هم پيل كړې.
حرضت سليامن عليه السالم بيا په خپل وخت كې د موسيقۍ د الو غږوونيك وټاكل .د حرضت سليامن عليه السالم
زمانه د بني ارسائېلو د موسيقۍ د ځوانۍ او تاندو شېبو دور و".
بېضاوي او زمخرشي لييك ،چې له اسالم څخه وړاندې به خلكو د كعبې طواف د نڅا په بڼه كاوه او حتمي ده ،چې
طواف د هغوى عبادت وو او د ثواب په نيت يې كاوه .عالمه سيد سليامن ندوي د سريت النبي په پنځم ټوك كې
لييك :هغوى به په طواف كې ګنډل شوې جامې هم نه اغوستې .دا يې د كرب جاه او جالل څرګندويه بلل او بربنډ
طواف به يې كاوه .خو اسالم دا د الله ج پر وړاندې بې اديب وبلله .همدا المل و ،چې دا كار يې ناروا وباله.
زمخرشي او بيضاوي وايي ،چې ښځو او نارينه و به د يو بل په ګوتو كې ګوتې وركړې ،لوڅ به وو او د نڅا په بڼه به
يې طواف كاوه.
عالمه پالوي لييك چې له اسالم څخه وړاندې هم موسيقي وه ،خو هغه موسيقي متمدنه او مهذبه نه وه ،او د اسالم
له راتللو او د نبوي دور او د راشده خليفه ګانو له دورې وروسته ،چې مسلامنان په كې د اسالمي خالفت د كېږدۍ
د مراندو په ټينګولو بوخت وو ،د امويانو په وخت كې بيا موسيقۍ ته پام راواړول شو .په هغه وخت كې د اسالمي
نظام په پالزمېنه مدينه منوره كې د هغه وخت مشهور سندرغاړي طوس موسيقۍ ته ډېر خدمت وكړ .د اموي
دربار بل وتىل سندرغاړى د مسجاح زوى سعيد و .نوموړى لييك ،چې الكندي او فارايب د موسيقۍ د نړۍ هغه
وتيل ستوري دي ،چې وړانګو يې ټوله اسيا او اروپا نيولې ده .دوى موسيقي هغه پوړ ته ورسوله ،چې تر دوى وړاندې
يې چا تصور هم نه كاوه .د دوى فن او د موسيقۍ په فن كې د دوى د عروج پوړيو ته نن هم ټولو اروپايانو رسونه
ټيټ كړي دي .د منځنۍ پېړۍ نامتو ژباړن (جريرډ) په دې وياړي ،چې د درميې هجري پېړۍ ددې وتيل عامل او
موسيقي پوه كتابونه يې خپلې ژبې ته ژباړيل دي.
د اروپا مشهور فيلسوف ګارډن ،الكندي د هغو دولسو كسانو له ډلې څخه بويل ،چې دى يې تر ټولو ډېر ډېر ذهني،
زيرك او په خربه ژر پوهېدونىك بويل.
د مرص وتىل ليكوال عباس محمود د درميې پېړۍ د مشهور عامل فارايب په اړه په خپل (فارايب) نومي كتاب كې
لييك":د موسيقۍ د فن په اړه چې فارايب څه ليكيل دي ،هغه له هره اړخه بې جوړې او بې بېلګې دى .دده له ليكنو
ښكاري ،چې ده په موسيقۍ كې لوى الس او په موسيقۍ ژور نظر درلود .د موسيقۍ په ارسارو ،رموزو او ځانګړتياو
پوهېده .موسيقۍ ته د حېرانوونكې پراختيا او پرمختيا وركولو له اړخه دى بالكل بې جوړې دى".
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ښاغيل جي فارمر ليكيل دي ،چې ":دا يوه پرځاى خربه ده ،چې د فلسفې په نړۍ كې فارايب ته دويم ښوونىك ووايو،
خو دا امكان نه لري چې د موسيقۍ د نړۍ لومړىن استاد او ښوونىك يې ونه بولو .كه د موسيقۍ پر فن د فارايب
ليكىل كتاب (املوسيقي الكبري) د موسيقۍ په فن كې وروستى (جامع) كتاب وبولو ،نو يوه ذره به مو هم مبالغه نه
وي كړې ،بلكې ،له يو حقيقت رسه به مو ملګرتيا كړې وي .ټولو خلكو كه هغه هر څوك اوهر چېرې وي ،فارايب د
موسيقۍ په نړۍ كې د امام او استاد په توګه منىل دى".
له دې پرته نورو سلګونو علاموو او پوهانو د موسيقۍ فن ته ددې دواړو منليو او وتليو مسلامنو فيلسوفانو او علاموو
د خدمت يادونه كړې ده.
د موسيقۍ د اسالمي شاليد په اړه امام ابوالفرج عيل بن حسني ابن محمد اصفهاين (673هجري ق مړ) په االغاين
كې د هغو مسلامنو نارينه و او ښځينه و موسيقي پوهانو يادونه كړې ده ،چې د موسيقۍ د فن استادان و او لييك
چې له دې څخه جوتېږي چې موسيقي په اسالم كې مردوده ،حرامه او د رشيعت خالف نه ده .
مسلامنانو چې موسيقۍ ته كوم ارزښتمن خدمتونه كړي دي ،نو يو عامل او د پوهې خاوند هم ترې ناخربه نه دى.
په اروپا ،ايران ،مرص او هندوستان كې موسيقۍ ته د مسلامنو علاموو په خدمت ټول قانع دي او دا خدمت كوونيك
هم عام خلك نه ،بلكې ډېر لوى لوى علام ،لوى لوى محدثني ،لوى لوى مفتيان ،قاريان او شيخان د خانقاګانو خليفه
ګان او عارفان دي ...زما موخه دا ده ،چې ووايم په اسالم كې هېڅكله هم موسيقي حرامه نه ده ،قرآن د داؤد عليه
السالم د موسيقۍ يادونه كړې ده ،چې د موسيقۍ رواوايل ته په كې اشاره ده.
پخوا هم علاموو موسيقي خپله كړې وه او چې اوس هم څوك په دې فن كې الس لري ،نو صحيح ده ،ځكه چې قرآن
د موسيقۍ په روا وايل شاهد دى او قرآن هېڅكله هم انساين جذبه په قيد (ولكه) كې ساتل نه غواړي ،ځكه چې
موسيقي يواځې د انساين جذبو د تسكني المل نه دى ،بلكې د انسان ذهني او اخالقي ژوند ته هم ځواك وربخښي.
همدا المل دى ،چې د نړۍ ډېرو غوره او د لوړو اخالقو لرونكيو خلكو موسيقي يوه ديني اړتيا بللې ده.
د موسيقۍ په اړه مو د هند د لويې وچې د سرت عامل مولينا ابوالكالم ازاد نظر هم وړاندې ولوست.
پالوي لييك ":عالمه نياز فتح پوري وايي ،چې كه موسيقي په اسالم كې حرامه واى ،نو دا خربه به د اسالم په صدر
(د اسالم په لومړنيو كلونو كې) مشهوره وه .په داسې حال كې چې په هغه وخت كې دا خربه نه وه آن موسيقي په
كې پالل كېدله ،روزل كېدله .تاريخ شاهد دى ،چې هغه وخت د لوى لوى مقام خاوندانو نارينه و او ښځينه و نوموتو
مسل امنانو موسيقي غږوله .د موسيقۍ استادان وو .په موسيقۍ يې ډېر كتابونه ليكيل دي .د بېلګې په ډول د
(االغاين) ليكوال د مالك يادونه كوي ،چې عبدالله ابن جعفر په زوى توب نيوىل و او د هغه شاګرد هم و .هغه په
مدينه كې اوسېده ،هملته وفات شو .د وفات كال يې  165هجري دى .نوموړى د موسيقۍ ښه عامل و .په خپله
عبدالله ابن جعفرريض الله عنه ،چې د موسيقۍ استاد و ،هغه ته موسيقي وروښودله .مالك رح د هغه وخت له وتلې
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سندرغاړې جميلې څخه هم دا فن زده كړ .اموي خليفه يزيد بن عبدامللك به د هغه ډېر قدر او هغه ته ډېر درناوى
كاوه .د دوميې پېړۍ نامتو فنكار يا سندرغاړى اسحق موصيل ،چې په 133هجري كال وفات شوى وايي ،چې مالك
د عربو د دې دور له څلورو تنو ډېرو رښتيا ويونكو او ډېرو پوهانو څخه يو تن دى.
همداراز په دوميه پېړۍ كې يونس او الخليل هم په موسيقۍ كتابونه ليكيل دي .ښه نو چې په لومړۍ او دوميه
پېړۍ كې په مدينه كې چې د اسالم د خپرېدلو مركز دى ،مسلامن موسيقي پوهان وو او موسيقي يې اورېدله ،د
موسيقۍ محفلونه به يې جوړول ،نو په درميه او څلورمه (يا اوس په پېنځلسمه) پېړۍ كې د موسيقۍ حراموونيك
روايتونه له كومه شول؟.
عالمه رياست عيل ندوي په تاريخ صقليه كې لييك":د موسيقۍ تړاو له انساين طبيعت رسه دى .دا په مدنيت او
بدويت (ښاري او سارايي) ژوند پورې هېڅ اړه نه لري .هر چېرته ،چې خلكو ژوند پيل كړى دى ،نو موسيقي به
هرومرو د هغوى د ژوند يوه برخه وي .له صقليه و څخه وړاندې قومونو هم موسيقي اورېده او د مسلامنانو د متدن
له پيل څخه وروسته د عبايس او اموي خليفه ګانو په وخت كې به هم په دربارونو كې له سندرغاړو شعرونه ،قصيدې
اونغمې اورېدل كېدلې .په همدې ډول موسيقي په دربارونو كې ځاى ونيوه .
پالوي لييك":تاريخ جوته كړې ده ،چې (ځينو)پېغمربانو او نورو ديني لويانوله موسيقۍ رسه مينه ښودلې ده  ،نو كه
موسيقي حرامه واى ،هغوى به هېڅكله هم دا كار نه و كړى( ".قرآن اور فنون لطيفه)
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موسيقي د اروايي ناروغيو درملنه

دا جوته خربه ده ،چې موسيقي د بدن او روحي ستړتياوو ،نااراميو ،پرېشانيو او اضطراب درملنه ده .ستړى ،ناارامه،
پريشانه او خفه انسان خوښوي ،فكري او جسمي ستړتيا يې له منځه ځي ،موسيقي د انسان غم غلطوي ،پرېشانه،
خفه او ناارامه زړونو ته خوښي ،سكون او اطمنان وركوي .څرنګه چې موسيقي يو نارمل يا عادي انسان ته خوند
وركوي او څرنګه چې موسيقي د روحي يا اروايي ناروغيو عالج ده ،همدا ډول روغتياپالو او ارواپوهانو له پېړيو پېړيو
راهيسې جوته كړې ده ،چې موسيقي د جسمي ناروغيو عالج هم ده او د ډېرو اروايي او جسمي ناروغيو درملنه هم
په موسيقۍ رسه كېدىل يش .علاموو له پرله پسې او ډېرو تجربو وروسته دا جوته كړې ده ،څرنګه چې د جادو ،سحر
او شعبدي اوراد په انسان اغېز كوي ،څرنګه چې لېزر او بنفشه يي وړانګې په بدن اغېز كوي ،همدا ډول د موسيقۍ
اغېزې هم د انسان پر بدن جوتې دي .كله چې يو انسان ډېر خفه ،پرېشانه او نهيىل يش او موسيقي واوري او يا
پخپله موسيقي وغږوي ،له ځانه رسه سندرې زمزمه كړي ،نو خفګان او پرېشاين يې وركه يش او بدن يې له رسه
چارج يش .دا د نن او پرون دعوه نه ده .دا سلګونه كاله وړاندې تجربو ښودلې ده .
نامتو تاريخپوه جوزف بل په خپل تاليف (د عربانو متدن) كې ليكيل ،چې آن د اسالم په اوايلو كې چې عربانو كوم
روغتونونه جوړ كړي دي ،نو د ناروغانو د درد او شكايت د كنټرول لپاره يې په كې په موسيقۍ د درملنې واټ جوړ
كړى دى او په موسيقۍ به يې د هغوى عالج كاوه.
د عريب نړۍ نوموتې ليكواله نجال عزالدين هم په خپل تاليف "د عربو نړۍ" كې لييك ،چې عربو كې د (په موسيقۍ
درملنه) اصطالح بيخي عامه ده او عربو د (موسيقي علم العالج) تر رسليك الندې يوه ځانګړې څانګه پرانستې وه .
د مشن ګن پوهنتون څو نوموتو ډاكرتانو د موسيقۍ د روغتيا بخښونكيو اغېزو په اړه خلكو ته يوه پېښه وړاندې
كړه ،چې په هغې كې ښودل شوي وو ،چې د (واين) په نوم د موسيقۍ د يوې الې نغمه د رس درد سمدستي له منځه
وړي او د رس د مغز د ارامۍ لپاره ډېره ګټوره ده .دوى وايي ،چې (چنګ غږول) د رحم د الندې برخې د دردونو د
تسكني لپاره درمل ده.
د يو جرمني استوګن په وينه كې يوه نوې او ناپېژانده ناروغي پيدا شوه ،چې ډاكټران يې له درملنې عاجز وو ،خو يو
ډاكټر ورته د تولې په واسطه څو نغمې وغږولې ،چې دا ناروغ د همدې خوږو نغمو له اورېدلو وروسته جوړ شو .
پخوا چې د برومايد او كلوروفارم په څېر بېهوښوونيك درمل نه وو ،نو ډېرو ډاكټرانو به د خېټې د عمليات په وخت
كې د ناروغانو د بېهوښه كولو لپاره هغه ته موسيقي واوروله.
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د اروايي ناروغيو د تر ټولو لوى روغتون (پلګرام اسټيټ) رئيس وايي ،چې د اروايي ناروغيو په روغتون كې موسيقي
ځانته ځانګړى ځاى او لوړ مقام لري .آن په  1555كال كې اروايي ډاكرتانو پرېكړه وكړه ،چې هر اروايي روغتون ته
به سندرغاړي ورلېږي .څو لسيزې پخوا ارواپوهانو په دې كار كاوه ،چې د موسيقۍ كوم راګ او كوم تال د كومې
ناروغۍ لپاره ډېر ګټور دى .عالمه پالوي زياتوي ،چې ښايي هغه ورځ لېرې نه وي ،چې د ناروغيو د درملنې لپاره د
مصنوعي درملو او داروګانو ځاى ټول موسيقي ونييس.
په (هټن سټيټ روغتون) كې به د په سلو كې اته دېرشو ناروغانو درملنه په موسيقۍ رسه كېدله او وررسه به ښه
كېدل .له موسيقي رسه رګونه خپل نارمل حالت ته راځي .كه كمزوري وي پياوړي كېږي.
يو روىس ډاكټر لييك ،چې ما په تجربو ثابته كړې ده ،چې له موسيقۍ رسه د سرتګو د ليد ځواك په سلو كې پېنځه
ويشت ډېرېږي .همدا راز له موسيقۍ رسه د سرتګو رګونه خوزېږي.
ډاكټران د غاښ د برمې كولو په وخت كې د برمې له زړه رېږدوونيك غږ څخه د ناروغ د ژغورلو لپاره له ډېرې مودې
راهيسې موسيقي كاروي.
ارواپوهانو په زندان كې هم موسيقي ازمويلې ده او پايله يې دا ده ،چې څو بې رحمه ،بې عاطفې او د كاڼي زړه لرونيك
سړي وژونيك بنديان سم شوي او د وحشت ژوند يې د تل لپاره پرېښى دى.
د برتانيې اوسېدونيك ډاكرت والټر واليش د (سندره او د سندرې اغېزې) تر رسليك الندې خپلې مقالې كې لييك،
چې د ځيګر او بدهضمۍ په ګډون د ډېرو ناروغيو لپاره موسيقي ښه درملنه ده .نوموړى وايي چې د خوب ،څښاك
او خوراك په څېر موسيقي هم د ژوند اړتيا ده ،چې كم تر كمه بايد په  95ساعتونو كې نيم ساعت وركړل يش .دى
وايي چې له موسيقۍ رسه د وينې دوران او جريان چټك كېږي .له بدن څخه زهرجن او فضله مواد وبايس .د ډاكرت
والټر پر وينا ،ناروغيو ته له روغتونونو او بازار څخه كيمياوي او مصنوعي درمل پېرل غېر فطري خربه ده .ښه دا
ده ،چې د ناروغيو د درملنې فطري الرې عميل كړو ،طبيعي وسيلې وكاروو چې په دوى كې آسانه او تر ټولو غوره
الره ناروغ ته د موسيقۍ اورول دي.
د ډهيل مشهوره رساله (دين او دنيا) ،چې ټول مذهبي مرشان يې لويل ،لييك" د سويډن په پالزمېنه استاكهومل كې
يو حېرانوونىك روغتون پرانستل شوى دى ،چې په خپل ډول كې بيخي يواځينى او هېښوونىك دى .ددې روغتون
ځانګړنه دا ده ،چې دلته د درملو پرځاى د ناروغ درملنه په موسيقۍ رسه كېږي".
" په دې روغتون كې د هرې ناروغۍ لپاره بېله څانګه جوړه شوې ،چې د هر ناروغ له ناروغۍ رسه سمه نغمه ورته
غږول كېږي او ناروغ وررسه ښه كېږي
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د سويډن مشهور ډاكټر ،چې په موسيقۍ رسه د درملنې متخصص دى ،وايي چې ":يواځې په خوراك او موسيقۍ يې
ګڼ شمېر خطرناكه ناروغان رغويل دي".
يو بل ناروغ د حافظې له كمزورۍ څخه شكايت درلود ،خو يو امريكايي ډاكټر يې د پيانو په واسطه درملنه وكړه او
خلك ورته هغه وخت حريان شول ،چې ويې ليدل څو ورځې د ډاكټر له خوا د پيانو له غږولو وروسته دى رك روغ شو
او حافظه يې فعاله شوه.
د فوځ په تشكيل كې د موسيقۍ ګروپ ته ځاى وركول هم ددې لپاره دي ،چې د هغوى احساسات راوپاروي او په
جوش يې راويل .موسيقي نه يواځې په عادي خلكو اغېز كوي ،بلكې د سكندر په څېر فاتحان يې هم له اغېز څخه
خالص ندي  .وايي چې يو ځل د متوتيس په نوم يو هرنمند د سكندر په وړاندې يوه خوږه نغمه وغږوله .دې نغمې
په سكندر دومره اغېز وكړ ،چې په اصطالح په بدن يې اور بل شو.
اوس په دې كې چاته شك نه دى پاتې ،چې موسيقي په انسانانو ،حيواناتو او نباتاتو اغېز كوي .اوس په دې هم كار
شوى دى او دا هم څرګنده شوې ده ،چې كوم ډول موسيقي د كوم ډول چاپېريال رسه سمون خوري .كوميدي،
موسيقي او تراژېدېيك موسيقي يا خوښوونكې موسېقي او غموونيك موسيقي رسه پېژندل شوي او رسه بېلې شوي
دي .اوس هرنمندان پوهېږي ،چې كوم ډول موسيقي سړى خندوىل يش او كوم ډول يې سړى ژړوىل يش ،نو دا ټول
په انساين فطرت د موسيقۍ اغېز ښيي.
پخوا به چې نشه كوونيك مواد نه وو او روغتياپالو به ناروغان په موسيقۍ مست اوبېهوښه كړل ،نو غوږونه خو به
يې بېهوښه او بوخت وو ،خو سرتګو به يې د عملياتو جريان ليده .كه څه هم ناروغ به د عمليات درد نه محسوساوه،
خو د عمليات د جريان ليدلو به هرومرو د هغه په روحياتو اغېز كاوه ،خو د تلويزيون ،ډش انټينا او د خوځنده
رنګينو تصويرونو د ښودلو د نورو وساېلو په راپېدا كولو رسه دا ستونزه هم حل شوه .اوس د ناروغانو د غوږونو برسېره
د هغوى سرتګې هم بوختې وي ،چې نه د عمليات درد محسوسوي او نه يې ويني .بېنوا ويب سايټ
)(www.benawa.comدچارشنبې په ورځ د  ٠١٧٦ملريز کال د کب په ٧٦مه دموسيقئ داروايي اغېزې په اړه د
سمندرحقمل يوه ژباړه پدې ډول رااخېستې ده
((ديوې نوې څېړين نتيجې دا خربه جوته کړېده چې موسيقي ته غوږ نيول لکه اراموونکي درمل د درد په تسل کې
ډېره کارندويه ده.
له يوه تازه ګزارش( راپور) رسه سم د کالسکو کالدونني په پوهنتون کې کارپوهان او اروا پوهان پدې توانېديل دي
چې دا واقعيت ومومي چې د عالقې وړ موزيک ته غوږ نيول د چا د غم او غصې اندازه را ټيټوي او د مزاج له خرابۍ
او درد څخه د انسان د زغم توان لوړ بيايي
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د درد د زغملو پر کومو کسانو چې ازمايښتونه تر رسه شويدي داخربه يې ښودلې ده چې موسيقي د انسانانو د
کنټرول احساس لوړ وې او د درد په مقابل کې ډېره کارندويه ده.
څېړونکيو په دې څېړنه کې د موسيقۍ دډېرو ډولونو څخه يعنې له راګه را نيولې بيا تر کالسيکې او کليوالې او
عاميانه بدلو (سندرو) کار اخيستی دی.
ډاکټر "رميوند مك دونالد" د ارواپوهنې استاد په دې هکله ويلې دي چې دا څېړنه پر هغو ناروغانو تر رسه شوې ده
چې له جزيئ جراحۍ وروسته يې په روغتون کې د نقاهت دوره تېروله او دا يې په ډاګه کړه چې د خپلې خوښې
موسيقۍ ته غوږ نيول د غم او خفګان اندازه ډېره را ټيټوي.
هغه وايي  " :موږ يو څو نور څېړنيز ازمايښتونه هم وکړل او له خلکو مو وغوښتل تر هغه چې کوالى يش خپل السونه
دې په يخو اوبو کې وسايت .ماته دا معلومه شوه چې هغوی د موسيقي داورېدو په موقع کې ډېره زياته موده خپل
السونه په يخو اوبو کې ساتالى يش.
هغه پر دې خربې ټينګار وکړ چې موسيقي درد کموي او په درد کې د ناروغانو د کنټرول احساس هم زياتوي.
"د سړو اوبو د ازمايښت په اوږدو کې ،ګډون کوونکيو ته واک ورکړل شو چې په خپله خوښه دې موسيقۍ ته غوږ
و نييس  ،يا دې ذ هني حسابونه وکړي او يا دې يوه وتلې تلوېزيوين خپرونه وګوري  .خو دوى يواځې يو شی ټاکىل
يش" .
مک دونالد زياته کړه چې په ټو لو مواردو کې هغه چا چې موسيقۍ ته غوږ نيولی و د سړو اوبو تر ټولو ډېرزغم يې
الره او په ځينو حاالتو کې يې ان تر نورو پنځه ځله زيات وخت په سړو اوبو کې الس ساتلی وو.
دغه السته راوړنې د پنجشنبې په ورځ په منچسټر کې د انګلستان دارواپوهانو د انجمن لخوا وړاندې شوې))
نڅا او موسيقي د انساين جذبې د انتها هغه الس ته راوړنه ده ،چې په غېر شعوري ډول منځته راځي .كله كله په
انسان جذبه دومره پياوړې يش ،احساسات دومره ځواكمن يش ،چې په الفاظو يې څرګندول ناشوين نه وي او يا يې
په الفاظو په څرګندولو د انسان تسكني نه كېږي ،نو همدا ده چې د بېالبېلو اټكلونو ،تصوراتو ،خوښيو او جذبو د
ښكارولو لپاره بدن په حركت رايش او يا د الفاظو په ځاى د موسيقۍ د زړه تخنوونكيو نغمو غېږ ته پنا وروړل يش.
هامغه د ټاګور خربه ،چې ":كله الفاظ ختم يش ،نو موسيقي پيل يش ".ټاګور برهمن مذهبه و او د وشوبهاريت
(نړېواله وروري) په ټولنه كې يې د موسيقۍ څانګه هم پرانستې وه ،ځكه چې هر انسان له موسيقۍ رسه مينه لري.
ټاګور موسيقي روحاين ىش بويل .هلته په مندرونو كې اوس هم زده كوونيك د اونۍ په لومړۍ ورځې له ملر ختلو
مخكې راغونډېږي او د خپل خداى (ج) حمد او ثنا د موسيقۍ او نغمو په پردو كې نغاړي.
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دا هم يو منل شوى حقيقت دى ،چې د انسان ژبه له دې څخه ډېره عاجزه ده ،چې څرنګه ښايي او څرنګه د اللهج
د جالليت او جامليت غوښتنه ده .په هامغه ډول د هغه لوى او سپېڅيل ذات عظمت او لويي وستايي .د انسان
ژبه ډېره كمزورې ده ،هغه هېڅكله هم لكه څرنګه چې په كار ده او څرنګه چې وړ ده اللهج ستاېىل نه يش .نه د
انسان ژبه دومره مرته لري نه يې قلم او نه يې انځورونه .
اللهج په خپله هم دې مطلب ته داسې اشاره كړې ده":ولوان ما ىف االرض من شجرة اقالم والبحر ميده سبعة ابحر
مانفدت كلمت الله ".يعنې "د ځمكې په كره كې چې څومره ونې دي كه دا قلمونه يش او دا سمندر چې دى كه له
دې رسه اوه سمندره نور هم يوځاى يش دا دوات (رنګ) يش نو هم د اللهج ټولې خربې به ونه يش ليكىل".
له دې څخه ښكاري ،چې د اللهج د الوهيت ،جالل ،كرب يا ذات او لويۍ د بيانولو لپاره يواځې ژبه او قلم بسيا نه
ده ،بلكې په دې اړه بايد د جذبو د تسكني او د اللهج په وړاندې د خپلې كمزورۍ او بېچاره ګۍ او د هغه ج د
عظمت د ښودلو له نورو الرو چارو څخه هم ګټه واخستل يش چې يوه الر يې دموسيقۍ دپردو ژبه ده.
پالوي زياتوي ،چې قرآن د اصولو كتاب دى .يواځې موضوع ته اشاره كوي ،تفصيل نه وركوي .فروع نه څېړي .اللهج
انسان ته اشاره كوي .الره ورښيي ،د الرې له رحمتونو او زحمتونو څخه يې خربوي .دا نو نور د انسان كار دى ،چې
له زحمتونو ځان وژغوري او رحمتونو ته الره ومومي او الرښوونه يې هم د اشارې په ډول ده .د جنګ او جګړې الره
نه خپلوي ،ددې قرآين اشارو يوه بېلګه د ادم عليه السالم د زامنو كيسه ده ،چې قابيل يې خپل ورور هابيل وواژه،
خو بيا نه پوهېده چې د هغه له مړه جسد رسه څه وكړي ،نو اللهج ورته اشاره وكړه ،داسې يې ونه كړل چې ورته
ووايي قرب وباسه داسې وكړه او هاغسې وكړه "فبعث الله غراباً يبحث ىف االرض" يعنې "الله كارغه ولېږه ،چې مځكه
وكني" "لرييه كيف يواري سواة اخيه"
يعنې "چې وروښيي څرنګه د خپل ورور جسد پټ (خښ) كړي( ".مائده )61
همدا راز فرمايي ":ص .والقرا ّن ذى الذكر" يعنې "سوګند په ص او په قرآن پند وركوونيك".
بل ځاى همدې سورت كې فرمايي":كتب انزلنه اليك مباركا ليدبروا" يعنې "دا يو مبارك كتاب دى
چې پر تا مو نازل كړى ددې لپاره ،چې خلك په كې غور او فكر وكړي(".ص )95
"ان هواال ذكر للعلمني" "يعنې "څه دى دا مګر د ټولو مخلوقاتو لپاره د درس او پند كتاب" (ص )35
دلته وينو ،چې قرآن خلكو ته يواځې اشارې كوي او د پند او درس وركولو كتاب دى او همدا قرآن راته وايي ،چې
حرضت داؤد عليه السالم چې دالله جل جالله رسول او استازى او له هرې لويې او كوچنۍ ګناه څخه پاك و ،موسيقي
غږوله .قرآن وايي ،چې داؤد ع زغرې هم جوړولې او نغمې يې هم غږولې ،نو كله چې مسلامنانو ته دا روا ده ،چې د
زغرو په جوړولو كې د حرضت داؤد عليه السالم تقليد وكړي ،نو په موسيقۍ كې يې ولې تقليد روا نه دى؟.
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قرآن درته په ډاګه نه وايي ،چې موسيقي روا ده ،بلكې په اشارو يي وايي .كله د داؤد عليه السالم كيسه كوي ،كله
په جنت كې د موسيقۍ يادونه كوي .دا خپله ښيي چې موسيقي پېغمربي سنت ده .
عالمه شاه محمد جعفر ندوي پهلواروي ،چې د پاكستان د جامعت اسالمي مهم غړى او د سليامنيه خانقاه سجاده
نشني و ،وايي چې جنت د يوې ټولنې لپاره د ښه ژوند بېلګه ده او جنت كې موسيقي شته دى ،نو په دنيا كې ولې
نه وي؟ كه جنت كې حورې او ښځې روا دي ،نو دلته هم روا دي .كه دلته شهد ،شيدې ،غوښې او مېوې روا دي،
نو هلته هم روا دي .ك ه دلته داسې ىش چې چټيات ،نشه ،رسدرد په كې نه وي روا دي ،نو هلته هم روا دي .د
جنت نعمتونه دلته هم روا دي ،نو موسيقي چې هلته روا ده ،دلته ولې روا نه ده.فاماالذين امنوا و عملوالصلحت
فهم ىف روضة يحربون" يعنې "نو هغه كسان  ،چې اميان يې راوړى اونيک کارونه كوي ،دوى به باغچو كې نغمې
اوري( ".روم )11
"ادخلوا انتم و ازواجكم تحربون" يعنې "ننوزئ تاسو او ستاسو جوړې جنت ته او تاسو ته به نغمې
دراورول كېږي( ".زخرف )51
ډېرو مفرسينو د (حربة) معنې موسيقي اخيستې ده .همداسې معنى ترې امام مرتىض حسيني زبيدى په تاج العروس
درېيم ټوك 113 ،مخ كې اخيستې ده .همداراز امام زجاج امام راغب اصفهاين ،ابن كثري ،مجاهد ،قتاده د مواهب
الرحمن تفسري ،زمخرشي ،وكيع ...ترې همدا معنى اخيستې ده .
حرضت عيل رىض الله عنه روايت كوي ،چې رسول الله(ص() فرمايي ،چې په جنت كې به داسې غونډې وي ،چې
حورې به په كې په لوړ اواز سندرې وايي.
نو لكه چې عالمه شاه محمد جعفر ندوي پهلواروي وايي د جنت ژوند زموږ لپاره يو مثايل ژوند دى او بايد اقتدا
ورپسې وكړو ،تقليد يې وكړو ،هلته چې موسيقي روا ده ،نو دلته هم روا ده.
ډاكټر يوسف القرضاوي لييك ":پخوا چې د موسيقۍ د حرمت په اړه ډېر تاكيد كېده يو المل يې دا و ،چې په داسې
محفلونو كې به د پرديو ښځو او نارينه وو اختالط عامه خربه وه او ډېره كمه به داسې پېښېدله ،چې هلته دې نور
ناوړه كارونه ونه يش ،نو هلته له موسيقۍ پرته د پرديو ښځو او پرديو نارينه و اختالط هغه هم په داسې حال كې،
چې څه به سندرو او موسيقۍ او څه به رشابو مست كړي وو ليدل كېده ،چې دا په خپله ګناه او ناروا كار و ،نو
ځكه په موسيقۍ هم د حرمت مهر لګېدىل و ،خو اوس خلك كوىل يش چې له اختالط پرته آن د موسيقۍ له مجلس
څخه هم ډېر لرې او د نارينه و او ښځو له اختالط او د سندرغاړو مجلس ته له ورتللو پرته سندرې واوري ،چې دا د
روا وايل خوا ته متايل او په دې اړه د آسانۍ په معنى ده".
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لكه عالمه قرضاوي ،چې وايي اوس په هر كور كې راډيو ،ټېپ ريكارډر ،تلويزيون ...شته دى ،خلك كوىل يش چې
موسيقي په خپل كور ،سمه ،غره ...كې هم واوري او دېته اړتيا نه پېښېږي ،چې ښځې او نارينه دې يوځاى سندرغاړو
ته كېني او اراېش كړې ښځې دې له پرديو نارينه و رسه اوږه په اوږه مستې مستې ،نشه نشه سندرې او موسيقي
واوري.
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د موسيقۍ کارندوى

څرنګه چې دساز او رسود دغږولو په وخت کې دموسيقۍ االت هم رضور دي نو االسالم والفنون الجميله په دې اړه
ليکي ( :هر کله چې په لهو کې لکه څرنګه چې دجابر بن عبدالله په حديث کې تېر شول دموسيقۍ االت لکه شپېلۍ
دريا او ډول شامل دي همدا راز دموسيقۍ نور االت چې له دې يادو شويو االتو رسه يو ډول کار ورکوي په همدوى
قياسېږي ځکه چې داهم دهامغوى ځاى نييس  .له همدې ځايه ده چې ابن حزم څومره ښه اجتهاد کړى دى هغه
دصحيحو او مستندو احاديثو دقوت او دهغو عيبونو او علتونو له مخې چې دى يې دموسيقۍ د حراموونکيو
حديثونو لپاره رشموونکې بويل او همدا راز دامام ابو حنيفه په نظر په استدالل رسه چې هغه د موسيقۍ االت حالل
بليل ،دموسيقۍ دکارندويو (االتو) او ساز او رسود په اباحت نظر ورکوي.
امام ابو حنيفه ( ٠٨١-٧١هـجري ٧٧٧-١١١ ،م) په دې اړه وايي  :څوک چې دچاشپېلۍ او رباب پټ کړي نو الس يې
غوڅېږي او که هر چا داشيان مات کړل نو تاوان به يې ورکوي)) .
رسالة ىف الغناء امللهى ،امباح هي ام محظور ) ر سائل ابن حزم ج ص ٦٧
ځکه که داشيان حرام واى نو تاوان به يې نه درلود او هدر او ضايع شوي به واى لکه رشاب  ،دقامر االت او نور حرام
شيان .خو کله چې داسې نه ده حالل مال دى او ارزښت لري نو که کله يې څوک پټوي نو الس يې غوڅېږي او که
څوک يې مات او يا ضايع کړي تاوان لري ځکه تر څو چې په حرمت داللت کوونکى نص ونه لرو نو په چارو او شيانو
کې اصل رواواىل دى  .امام ماوردي وايي چې ځينې شوافع چنګ روا بويل .ابوالفضل طاهر له ابن اسحق شېرازي
شافعي څخه همداسې روايت كوي .د (امتاع) ليكوال وايي ،چې ابوبكر بن العريب هم چنګ روا بويل او ادفوي يې په
رواوايل ټينګار كوي .اسنوي په (املهامت) له روياين ،ابن نحوي له استاد ابو منصور ،ابن ملقن په (العمده) كې له
ابن طاهر او ادفوي له شېخ عزالدين بن عبدالسالم څخه همداسې روايتونه كوي .دا ټول سامع روا بويل كه څه هم
د موسيقۍ له يوې وسيلې يا الې رسه وي.
(االسالم والفن)
دموسيقۍ دکارندويو( اال تو) دحرمت په اړه چې ځينې روايات راغيل دي ډاکټر عامره يې په اړه وايي چې دحديثو
دجرح اوتعديل دعلم دمقياسونو او معيارونو له مخې ټول معلول او کمزري دي او په سند يا منت کې دکوم علت او
نيمګړتيا له مخې دمنلو حديثونو په تول پوره نه دي نو ځکه يې يو هم دمنلو وړ نه دى چې الندينۍ بېلګې ددې
حقيقت شاهدان دي او موږ يې له االسالم والفنون الجميله څخه را اخلو.
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 : ٠حرضت عايشې ته منسوب روايت چې وايي رسول الله صىل الله عليه وسلم فرمايي  (( :امرين ريب بنفى الطنبور
واملزمار  )) .يعنې الله جل جالله ماته امر کړى چې طنبور او شپيلۍ له منځه وېسم)).
دا روايت ابراهيم بن اشعث کړى دى چې نسايي يې ضعيف بويل او بخاري ورته (منکر الحديث) وايي.

-٧حرضت عيل رىض الله عنهي الله عنه ته منسوب روايت چې وايي  (( :دخداى ج استازي درياوهل  ...او دشپېلۍ
غږ منع کړي دي )).
ددې روايت په راويانو کې عبدالله ابن ميمون دى چې هغه له مطر بن سامل څخه روايت کوي او لومړىن کس
(عبدالله) ذاهب الحديث او دوهم (شبه مجهول) دى.
- ١حرضت ابن عباس رىض الله عنه ته منسوب روايت چې رسول الله صىل الله عليه وسلم فرمايي  (( :صوتان ملعونان
ىف الدنيا واالخرة ،صوت مزمار عند نعمة وصوت ندبة (او رنة) عند مصيبة ))..
يعنې  :دوه غږه په دنيا او اخرت کې رټل شوي دي .دشپېلۍ غږ دنعمت په وخت کې او دنوحې (ژړا غږ) دمصيبت
په وخت کې))..
ددې روايت په راويانو کې (محمد بن زياد صحان يشکرى)( )٠دى چې امام احمد بن حنبل يې په اړه فرمايي  :يو
سرتګى دروغژن  ،ناوړه (انسان) دى او حديثونه ( له ځانه) جوړوي.
( )٠صحان په ط يعنې طحان هم راغىل دى
- ٦حرضت عيل بن ايب طالب رىض الله عنه عنه ته منسوب روايت چې ګويا رسو ل الله صىل الله عليه وسلم فرمايي
 (( :بعثني ريب عزوجل مبحق املزامريو املعازف واالوثان التى کانت تعبد ىف الجاهلية والخمر واقسم رىب عزوجل
بعزته االيرشبها عبد ىف الدنيا )) .
يعنى (( :زما عزيز او جليل رب زه راولېږمل چې شپېلۍ ګانې  ،دموسيقۍ کارندوى (االت) ،هغه بتان چې په جاهليت
کې پالل کېدل او رشاب له منځه يوسم او زما عزيز او دلوړ شان رب په خپل عزت سوګند ياد کړ چې هېڅ بنده دې
هغه (رشاب) په دنيا کې نه څښي )) .
ددې حديث راويان عبارت دي له محمد بن فرات له ابو اسحاق سبيعى څخه او بيا له حارث اعور څخه چې دا ټول
عيبونه لري ،ابوبکر بن ايب شيبه دلومړين کس په اړه وايي  (( :هغه يو زوړ دروغجن سړى دى )).
او بخارى ددريم کس په اړه وايي  (( :هغه منکر الحديث دى )) او يحيى ابن معني دده په اړه وايي  (( :هغه مهم
شخص نه دى او حديث يې نه ليکل کېږي )) .
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هغه ورته د(ليس بشئ) يعنى(( هېڅ هم نه دى  )).الفاظ کارويل دي.
امام ابو حامد غزايل وايي هر کله چې په زړونو دسامع اغيز ته وکتل يش نو په مطلق ډول يې په روا وايل او ناروا
وايل حکم روانه دى ،بلکې حاالتو اشخاصو او دنغمو دسبک توپريونو ته په کتنې رسه يې حکم توپري لري او دسامع
حکم په هغه اغيز حکم دى کوم چې په زړه کې پروت دى.
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څه ډول موسيقي او كومې سندرې؟

كله چې موږ وايو موسيقي روا ده او يا د سندرو په اورېدلو كې كومه رشعي ستونزه نشته ،نو پام مو وي چې له دې
دعوې څخه مو غرض هر ډول ښه او ناوړه ،رشمېدلې او مبتذله موسيقي نه ده ،بلكې لكه څرنګه چې رشيعت هرې
چارې او هر يش ته پولې ټاكيل دي ،نو همدا ډول يې موسيقۍ ته هم حدود او چوكاټونه ايښي دي ،چې بايد ددې
پولو په حدودو كې ځان بوخت كړو او تېرى ترې ونه كړو .
دا چې كومه موسيقي روا ده او كومه ناروا ده ،په دې اړه ډېر تفصيل به ګومان كوم اوږدې ليكنې ته اړتيا ولري ،خو
ګومان كوم چې ددې پولو د پېژندلو او د روا او ناروا موسيقۍ د بېلولو لپاره تر ټولو غوره حكم كوونىك او ښه وسيله
د انسان خپل وجدان دى ،يانې د هر مسلامن وجدان او ضمري تر هر چا او هرڅه ډېر دا حكم ښه كوىل يش ،چې دا
موسيقي مبتذله ،بې الرې كوونكې او پاروونكې ده ،چې اورېدل يا ليدل يې انسان ته تاوان رسوي او دا موسيقي
رغوونكې  ،ويښوونكې ،تاندوونكې ،په انسان كې د ديني او ميل جذبې پاروونكې ده ،نو اورېدل يې هم روا دي .ښه
دا ده ،چې هر مسلامن د خپل ضمري د محكمې پرېكړې ته غاړه كېږدي .كه د چا وجدان په دې قانع وي ،چې دا
سندره چې زه يې اورم د اخالقو ،كولتور او عنعنې ضد نه ده ،د اسالم له روح رسه ټكر نه لري ،بې حيايي ،بې حجايب،
لوڅواىل ،په لهجه كې ناز او نخرې نه لري ،په انسان كې پرديو ته شهوت نه راپاروي ،نو د دا ډول سندرو اورېدل
روا دي ،خو كه له دې پورته يادو شويو فاكتو څخه يو فاكت ولري او د انسان وجدان په خپله پرېكړه كوي ،چې دا
سندره اورېدل زيامننوونكې او ناروا ده ،نو اورېدل يې ناروا دي.
د هغې سندرې ،چې اورېدل يې روا دي پېغام ،منت ،لهجه ،منځپانګه (محتوى) بايد ټول د اسالم له اخالقي چوكاټ،
اسالمي زده كړو ،اسالمي روح رسه برابره وي او ټكر وررسه ونه لري .لكه وړاندې مو چې وويل ،د خلكو اخالق ،د
ټولنې تهذيب فاسد نه كړي ،داسې شعر او سندره نه وي ،چې له عقيدې ،توحيد ،رسالت ،جنت ،دوزخ ...رسه ټكر
ولري ،الرور کوونكې او ګمراه كوونكې نه وي ،خلك رشابو ،چرسو ،پوډرو او نورو نشه كوونكيو شيانو ته ونه هڅوي،
داسې سندرې نه وي ،چې د اورېدونكيو يا ليدونكيو ټول پام ،فكر ،خيال ،سوچ د نجونو ،سرتګو ،شونډو ...ته
راواړوي .داسې چې ته به وايې ګوندې په ژوند كې له دې پرته بل هېڅ كار نشته دى .اسالم مسلامنانو ته امر كوي،
چې خپلې سرتګې په كنټرول او خپل واك كې ساتئ (قل للمؤمنني يغضوا من ابصارهم" يعنې "مؤمنانو ته ووايه چې
خپلې سرتګې په خپل كنټرول كې ولري" (النور" )61و قل للمؤمنت يغضضن من ابصارهن" يعنې "او مؤمنو ښځو ته
ووايه ،چې خپلې سرتګې په خپل كنټرول كې ولري( ".النور )61
سندره بايد په دومره ناز ،نخرو او داسې انداز هم نه وي ،چې ويدې جذبې او جنيس غريزې په دې ډول راوپاروي،
چې انسان ب يا روا او ناروا ته ونه ګوري او په سرتګو يې توره تياره خپره كړي .په ځانګړي ډول ښځې له دې ډول
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خربو منع دي .كله چې ښځې په عادي خربو كې له ناز و نزاكت منع دي ،نو په سندرو كې خو بيخي ناروا دي":
فال تخضعن بالقول فيطمع الذى ىف قلبه مرض" يعنې " غږونه مو نرم او نازك كوئ مه (په خربو كې ناز و نزاكت مه
كوئ) چې (جنيس) ناروغان درته بې ځايه مته ونه كړي( ".االحزاب )69
كه د سندرو پېغام ښه هم وي ،خو چې په داسې محفل كې وويل يش چې هلته رشاب څښل كېږي ،فحايش په كې
كېږي ،د اراېش كړو ښځو او پرديو نارينه و ترمنځ اختالط په كې وي ،بې حجايب په كې وي ،چې له بده مرغه دا
كار ډېره لرغونتيا هم لري او آن له اسالم څخه له پخوانيو وختونو څخه راپاتې دى او اوس خو بيخي عام شوى دى،
نو په داسې محفلونو كې ګډون روا نه دى او نه په كې موسيقي غږول او نه د موسيقۍ اورېدل روا دي .دا هامغه
مطلب دى ،چې په دې حديث كې ورته اشاره شوې ده "ليكونن قوم من امتي يستحلون الحر والحرير والخمر
واملعازف" يعنې "زما په امت كې به داسې قوم پيدا يش ،چې زنا ،ورېښم ،رشاب او سندرې به روا بويل" (بخاري)
همداراز حرضت رسول اكرم (ص ).په دې اړه په يو بل ځاى كې هم فرمايي":زما ځينې امتيان به رشاب څښي ،خو
بل نوم به ورته وركوي او په همدې وخت كې به ښځې ورته سندرې وايي ،نو الله جل جالله به دوى په ځمكه ننبايس
او بېزوګانې او خنزيران به ترې جوړ كړي( ".ابن ماجه) ددې دواړو رواياتو په صحت او نه صحت کې دعلاموو تر
منځ اختالف مو وړاندې ولوست وګورئ :د موسيقۍ د حرمت د پلويانو داليل
همداراز د موسيقۍ په غږولو او اورېدلو كې بايد له افراط او ارساف څخه كار وانه خېستل يش ،ځكه چې د ژوند او
يا په بله وينا ،د انسان د پيدايښت اره موخه موسيقي نه ده او ډېر نور كارونه هم په مخ كې پراته دي .هر مسلامن
بايد د وخت په قدر پوه يش .بې ځايه وخت ضايع نه كړي ،نو كه يو څوك موسيقي اوري يا يې غږوي ،نو بايد دومره
يې واوري ،چې ستړتيا ،پرېشاين او اضطراب ترې لريې كړي .ژوند او كار ته يې چمتو كړي ،چې د يو مسلامن كار
او زيار هم بايد عبادت وي ،نو كه څوك موسيقي اوري بايد روا موسيقي واوري ،ډېر وخت ورنه كړي او ارساف په
كې ونه كړي .لكه عالمه قرضاوي ،چې وايي" :الله جل جالله په هر كار كې ارساف منع كړى دى .موسيقي خو
پرېږده آن په عبادت كې هم ارساف نه خوښوي ،ځكه چې ارساف د نورو كارونو او نورو واجباتو مخه نييس ،د نورو
حقوق ضايع كوي .ابن مقفع څومره ښه وييل دي ،چې [داسې هېڅ ارساف به نه وي ،چې د نورو د حقوقو د ضايع
كېدلو المل ونه ګرځي].
نو ارساف په يو كار كې هم په كار نه دى او ارساف د روا كار د ناروا كېدلو المل ګرځي.
مګر له بده مرغه نن سبا چې زموږ ځوانانو د موسيقۍ په اړه كوم چلند خپل كړى دى او په دې اړه څومره افراط
كوي ،نو بيخي خواشينوونىك دى .نه يواځې ځوانان ګرم دي ،بلكې اسالمي حكومتونه او چاروايك ،چې په خپلو
تلويزيونونو كې كومه مبتذله ،بربنډه ،بې حيا كوونكې سندرې كه د نارينه سندرغاړي په غږ كې وي او كه د ښځينه
سندرغاړې خپروي ،نو دا ټولنې ته د شهدو په جام كې زهر وركول دي .دا سندرې له اسالم ،مذهب ،افغاين كولتور
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او عنعنې رسه مخالفې دي ،چې هېڅ اسالمي او كولتوري جواز ورته نه موندل كېږي او بايد په كلكه يې مخه ونيول
يش.
دا سندرې زموږ ځوانان په ځانګړي ډول نوي ځوانان بې الرې كوي ،د شهوانيت اور يې تازه كوي او هڅه كوي ،چې
څه ويني نو په عمل كې يې هم پيل كړي.
دا سندرې حېواين جذبه پر روحاين جذبې پياوړې كوي ،معنويات وژين ،ځوانان او پېغلې مو بې حيا كوي .لكه نن
سبا يې چې ناوړې اغېزې په خپلو سرتګو وينو .زموږ ډېر ځوانان په ملانځه _ اوداسه نه پوهېږي ،د اسالم پنځه
بناوې يې يا دې نه وي .د خپل رسول او پېغمرب نوم (ص ).خو پرېږده ،چې د خپل نيكه نوم يې نه وي زده ،خو د
هندي ،انګلييس ،رويس ،ايراين ....فلمي د ټولو ستورو له پوره بيوګرافۍ آن د زوكړې له ورځې به هم خرب وي.
سندرغاړي به سندره پيل كړې نه وي ،چې دى به تر پايه پرې رسېدىل وي.
همداراز د شعر منځپانګه هم ډېره مهمه ده ،شعر بايد رغوونىك او ګټور پېغام ولري ،فحش وينا ،چټيات ،ښكنځلې
په كې نه وي ،د چا شخصيت په كې توهني شوى نه وي ،په مشخص ډول په كې د كومې خاصې ښځې ښكال (سرتګې،
مخ ،زلفې ،شونډې )...نه وي ستاېل شوې او نه په كې د چا عزت او شخصيت ترور شوى وي ،ځكه چې د هر مسلامن
شخصيت ترورول ګناه ده" .يايهاالذين امنوا ال يسخر قوم من قوم " يعنې "اى د اميان خاوندانو يو قوم بل قوم مه
ريشخندوئ "
(حجرات )11
همداراز فرمايي":وال تلمزوا انفسكم وال تنابزوا بااللقاب" يعنې "او د يو بل د عېبونو په لوڅولو پسې مه ګرځئ او په
بدو نومونو يو بل مه يادوئ( ".حجرات)11
همداراز په سندرو كې بايد اسالمي او مذهبي مقدساتو ته درناوى شوى وي ،پېغمربانو ،اولياء كرامو ،صحابه و او
علاموو ته سپكاوى نه وي.
په شعر كې بايد ډېره بې ځايه غندنه او بې ځايه ستاينه نه وي ،چاپلويس او متلق په كې نه وي ،درباري شعر نه وي،
ځكه چې درباري شعرونه چاروايك بې الرې كوي .اسالم وايي ،چې ظامل،فاسق ،بدكاره او تېري كوونيك مرشان
وغندئ ،نو چې څوك يې د غندلو پرځاى ستايي ،نو ښكاره خربه ده ،چې دا ګناه ده.
لكه وړاندې مو ،چې وويل روا او ناروا موسيقۍ ته پولې ښودل اوږدې څېړنې ته اړتيا لري ،چې زموږ د ليكنې له
حوصلې څخه وتلې خربه ده ،نو ښه خربه دا ده ،چې هر انسان خپل ضمري او وجدان مفتي كړي او د هغه د فتوى
په رڼا كې وړاندې الړ يش .كه د چا ضمري په دې امر كوي ،چې دا سندره او يا موسيقي ځوانان او يا ټولنه بې الرې
كوي ،يا په كې ديني مقدسات توهني شوي يا د چا شخصيت ترور شوى ،يا فحش ده ،د ځوانانو جنيس غراېز له
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كنټرول څخه وبايس ،نو اورېدل يې ګناه ده .الله جل جالله هغه خلك غنديل او په عذاب وركولو ېي ګواښيل ،چې
غواړي په اسالمي ټولنه كې فحشاء او بې حيايي خپره كړي .فرمايي":ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ىف الذين
امنوا لهم عذاب اليم ىف الدنيا واالخرة" يعنې "هغه خلك چې غواړي په حق د مسلامنانو كې فحشا خپره كړي ،نو
دوى ته په دنيا او اخرت كې دردوونىك عذاب دى( ".النور )15
قرآن منحرفوونىك  ،ګمراه كوونىك  ،بې ګټې او فحشا ته هڅوونىك شعر غندي او دا ډول شعر ويونيك يې هم ټكويل
دي او څوك چې د دا ډول شاعرانو شعرونه لويل او يا يې اوري،نو الله جل جالله دا خلك هم ورك الري او تېرويت
بليل دي ،نو بد شعر كه له موسيقۍ رسه وي او كه بې موسيقۍ اورېدل يې روا نه دي" .والشعراء يتبعهم الغاوون"
يعنې "او شاعران چې دي د دوى متابعت بې الري خلك كوي( ".الشعراء )995
څومره چې د نارينه و پر وړاندې يا په راډيو ټلويزيون ،ډېش ،يس ډي ګانو كې د ښځو په سندرو پورې اړوند ده ،نو
په دې كې هېڅ شك نشته ،چې د دوى سندرې د پرديو نارينه و له خوا اورېدل كېږي او ليدل كېږي ،نو په حرمت
كې يې هېڅ شك نه شته دى.
خو كه چېرې د كومې خوشحالۍ په مناسبت لكه ودونو ،سنت ګريو ،اخرتونو ...كې ښځې يواځې ښځو ته سندرې
وايي ،نو بيا په كې كومه رشعي ستونزه نشته ده ،خو چې د سندرې الفاظ ګمراه كوونيك نه وي او نه ثبت يش او نه
ريكارډ ،ځكه چې بيا دا احتامل شته چې دا سندرې د پرديو نارينه و الس ته ولوېږي.
عالمه پالوي لييك ...":خو دا ښكاره خربه ده چې ښځې په خپلو كورونو نڅېدىل هم يش او سندرې هم ويىل يش او
دا په اسالم كې حرامه نه ده "
(قرآن اور فنون لطيفه 915مخ)
خو دا نن سبا چې په راډيوګانو ،ټلويزيونونو ،موزيك سنټرونو كې د نجونو كومې سندرې ليدل كېږي او اورېدل
كېږي ،هېڅوك يې روا نه يش بلىل دا ناروا سندرې دي او پر ضد او دمخنيوي لپاره يې پاڅون په كار دى.
اوس تر هروخت ډېر ديوې اسالمي موسيقۍ تشه احساسېږي او مسلامنو هرنوالو او هرنپالو ته په کار ده چې داتشه
ډکه کړي  .اوس تقريبا ټول خلک په نړۍ کې له خپرېدونکې مروجې بربنډې موسيقۍ څخه ماړه شوي دي او ډېر
لېواله دي چې يوه خوږه او له انساين فطرت رسه برابره موسيقي واوري  .داسې موسيقي چې بربنډه نه وي  ،حامسه
او ننګ او غريت پکې پالل شو ى وي  ،چټيات او بېباکي پکې نه وي  ،دالله ج ستاينه او درسول الله مقام پکې ياد
شوى وي  .داتشه ډکول دهرمسلامن او په ځانګړي ډول دهرهرنوال او هرنپال دنده ده  .دوى بايد ددې کار لپاره
ځانګړي پروګرامونه او ځانګړۍ سټوډيوګانې جوړې کړي او ښې خوندورې اسالمي او افغاين سندرې ټولنې ته
وړاندې کړي  .چې بيا به څوک دا بربنډه او بې حيا موسيقي نه اوري او نه په پرې وخت ضايع کوي.
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داالندينىمضمون په  ٠١٧٠هجري ملريز کال دهيلې مجلې په پرله پسې  ١١مه ګڼه کې خپور شوى دى
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نڅا او اتڼ د اسالم له نظره

عمر تېرېږي ،د وخت كاروان هېڅ الروي ته انتظار نه كوي ،كه څوك وغواړي او كه ونه غواړي وخت تېرېږي ،كه
څوك خفه وي او كه خوشحال د عمر د مرغلني تار مزي يې لنډېږي .عمر كم دى ،ژوند لنډ دى ،دا جهان كاروان
رساى دى ،هېڅوك په كې تل نه پاتې كېږي .څوك نن او څوك سبا ،د ژوند د كاروان يون ډېر ګړندى دى ،منزل ته
رسېدل حتمي دى .ژوند ډېر لنډ او تنګ دى .د ملريز نظام په دې اوږده او ساره كې د عمر له پلوه انسان ته ډېره
كمه ونډه وركړل شوې ده .د انسان عمر ډېر كم دى .دسيارو او ځينو نورو موجوداتو په پرتله چې زرګونه څه چې
آن ميليونونه كاله عمر لري د انسان شپېته اويا كاله عمر ډېر كم دى لږ څه چې آن د پرتلې او حساب وړ نه دى.
نو انسان ته چې الله جل جالله ارشف املخلوقات وييل او د ټولو مخلوقاتو بادار او رسدار يې پيدا كړى دى ،د ژوند
دا څو شېبې تېرول څنګه په كار دي؟ په خوښۍ ،په خندا ،ورين تندي او كه په غم ،خفګان ،اندېښنو ،چورتونو او
وسوسو .او ايا دا لنډىك ژوند دومره ظرفيت او ګنجاېش لري ،چې هم په كې خوښۍ او خنداګانې وكړو او هم په
كې وير او ژړاګانې .هم په كې مزې او چړچې وكړو او هم په كې تشويش او اندېښنې ،هم په كې ناز او نخرې وكړو،
هم په كې سوداګانې او وسوسې ،هم په فطرت كې له پنځول شويو ښكالګانو او خوندونو څخه لذت واخلو او هم د
طبيعت له منظرو او كرشمو رسه په دښمنۍ ماړه شو؟ هم له انسان او انسانيت رسه مينه وكړو او هم له خپل
همنوعه (هم ډوله) رسه دښمني او كركه؟ نه نه هېڅكله هم نه .دا ژوند خو د خندا ،خوښۍ ،خوند او لذت لپاره هم
ډېر كم دى .خفګان ،غم ،كركه او دښمني خو ال پرېږده .هغه شاعر څه ښه او څومره پاخه وييل دي:
((دا ژونـــد خـــو زموږ كم د محبت لپاره هم دى
حېران يم چې نفرت ته وزګارېږي خلك څنګه؟))
ژوند تېرېږي ،ستا خوښه چې په خندا او خوښۍ يې تېروې او كه په غم او ژړا ،دا وخت تېرېږي ،په هر حال تېرېږي.
((اى شمع! تريے عمر طبيعى هني ايك رات
هنس كـــر ګزار يـــــــــا رو كـــــــر ګزار دے)).
يا:
((مړه به شې شمعې يوه شپه به ستا رڼا وي
خندا كه په ژړا وي دا ژوند به دې تېرېږي)).
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نو كله چې ژوند لږ دى ،عمر مو كم دى ،كاروان مو حتمي منزل( ،مرګ) ته رسېدونىك دى ،نو ولې د خپل ژوند د
قيمتي وخت تېرولو لپاره د خپګان ،ژړا ،غم او اندېښنو پرځاى خوښي ،خنداګانې ،مستي ،لذت ،تفريح خوند او مزې
ونه ټاكو.
د هند نامتو عامل او د اردو ژبې سرت ليكوال او روڼ اندى مفكر عالمه موالنا ابوالكالم ازادرح لييك ،كه چېرې د
خوښ اوسېدلو هرن زده كړې ،نو باور وكړه چې د ژوند تر ټولو لوى كار دې زده كړ ".دى لييك چې":د يو فلسفي،
يو زاهد ،يو سادو له ګونځ (تريو) تندي څخه موږ هغه څه نه شو يادوىل چې د فطرت انځورګر يې په خپل باريك قلم
او موشګافانه انداز د ملر په ګرد او پړقېدونيك تندي ،د سپوږمۍ په خندېدونيك مخ ،د ستورو په سرتګك ،د ونو په
نڅا ،د الوتونكيو په نغمو ،د روانو اوبو په سندريز غږ ،د ګالنو په رنګينه ادا كې راښيي او د خپل فن او هرن كرشمې
په كې ځلوي(")1.
رښتيا خربه دا ده ،چې ژوند د خوښۍ او تازه ګۍ ،خندا او خوشحالۍ ،رسور او پراخۍ ،خوند او لذت نوم دى او
كه څوك ژوند د ژوند په مفهوم او د ژوند له غوښتنې رسه سم تېرول غواړي ،نو په كار ده چې همدا ډول يې تېر
كړي.
اسالم هم د فطرت دين دى ،اسالم هم له برش څخه غواړي چې ژوند د ژوند په مانا او د ژوند له غوښتنې رسه سم
د ژوند په څېر تېر كړي .اسالم ټولو انسانانو ته په كلكه خرب وركړ ،چې اسالم وچ كلك ،مټكور او جامد دين نه ،بلكې
تازه ،خوځنده ،خوښوونىك ،خوند بخښونىك ،اراموونىك او هوسا كوونىك دين دى .اسالم برش ته روح پالونىك ،زړه
ملانځونىك ،د خندا او خوشحالۍ پېغام وركوونىك دين دى .اسالم هېڅكله هم د چا خوښۍ او خنداګانې نه تروړي
او نه چا ته غمونه او اندېښنې ډالۍ كوي .نه پرې جامد ،بې مانا ،وچ او نه چلېدونىك پېغام تحميلوي .اسالم د
خوښۍ ،سوكالۍ په ټولنه كې په ورين تندي د اوسېدلو درس وركوي ،نور خو ال پرېږده آن چې الله جل جالله خپل
پېغام ،خپل دين او خپل كالم هم بنده ګانو ته د يو نعمت په ډول وړاندې كوي ،د يوې خوږې ډالۍ ،يوې قدرمنې
ت حفې په توګه يې ورپېژين او ورته وايي چې په ډېرې خوښۍ رسه يې ومنه( :ياايهاالناس قد جاءتكم )...يعنې" :اى
انسانانو تاسو ته ستاسو د رب لخوا د نصيحت او الرښوونې يوه ډالۍ درلېږل شوې ده او د زړونو (د نننيو ناروغيو)
لپاره شفا ده ،او الرښوونه او د ټولو مومنانو لپاره رحمت ده( )9.
بيا مؤمنانو ته فرمايي ،چې د الله جل جالله ددې نعمت او ډالۍ قدر وكړئ او پرې خوښي ښكاره كړئ" .وبذالك
فليفرحوا "...يعنې ((:او په دې رسه خوښ شئ))( ).6
يانې نور ژوند خو مو په خوښۍ تېر كړئ آن زما عبادت او زما كالم هم د يو نعمت په توګه ومنئ او له خوښۍ څخه
ډك چلند وررسه وكړئ.
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سرت معارص عامل عطاءالله پالوي لييك":الله جل جالله غم ،خپګان ،وير او اندېښنې له انساين ټولنې څخه لرې
غواړي .ټول ژوند ،د ژوند هره پديده (ښكارندويه) ورته د خوښۍ زېږوونكې معريف كوي او نه غواړي چې ټول عمر
خفه يش ،نو همدا المل دى چې مرګ يې هم ورته يو نعمت او يوه ګټوره ډالۍ وروپېژندله او په سورت رحمن كې
فرمايي ،چې مرګ هم يو الهي نعمت او پېرزوينه ده" :كل من عليها فان" يعنې" :ټول هغه څه چې پردې ځمكه دي
فاين كېدونيك دي ...نو په كوم نعمت د خپل رب د نعمتونو تاسو دروغ وايئ()5".
مسلامنانو ته امر کوي چې په دنيا کې موځانته داخرت لپاره توښه برابره کړئ او په هغه څه( نعمتونو او شتمنيو )
چې الله جل جالله درکړي دالله رضا ولټوئ خو په دنيا کې هم خپله برخه مه هېروئ (( :وبتغ يف ما آتاک الله
الداراالخرة وال تنس نصيبک من الدنيا))
يعنې :او په هغه څه کې چې الله ج درکړي داخرت کور ولټوه او په دنيا کې هم خپله برخه مه هېروه ))
په همدې ډول يې په دې كايناتو كې انسانانو ته د غور ،فكر او تدبر امر كړى دى ،ترڅو دا كاينات په خپلو سرتګو
وګوري ،چې څومره خوښ او موسك پيدا شوي دي .ښكاره خربه ده ،چې اسالم وچ مذهب نه ،بلكې تازه دين دى او
خلكو ته د خوښۍ او خوشحالۍ درس وركوي او له تريو تندي  ،ګونځ مخ او غم او غوسې څخه ېي ژغوري ،نو دا كله
ممكنه ده چې انسانانو ته ووايي چې په دې موسكه ،خوښه او سوكاله نړۍ كې داسې خفه ،غمجن او غوسه واوسئ،
چې ګواكې همدا اوس مو خپل پالر په قرب ننويستى دى او ترې راغيل يئ()7".
رسول الله (ص ).فرمايي ،چې په ورين تندي له يو مسلامن رسه مخ كېدل صدقه ده .اسالم د خوښۍ او موسكا پېغام
لري اسالم وايي ،چې هر مسلامن بايد د خپل ژوند لپاره د موسكا پانګه ولري ،دا يې د ژوند فلسفه او الرښود ګرځوىل
دى .اسالم وايي ،چې تاسې هم خوښ او خوشحاله واوسئ او ټولنه هم په تاسې حق لري ،چې خوښه ،موسېدونكې او
خوشحاله يې وساتئ .دا يوه طبعي اړتيا ،يوه اخالقي ذمه واري او ژمنه ده ،دا وګړنيز حق نه بلكې ،د ټولنې حق دى.
دلته زموږ خربه يواځې زموږ خربه نه ده ،بلكې په نورو هم اغيز كوي .دلته زموږ هر چلند يواځې تر موږ محدود نه
پاتې كېږي ،بلكې نورو ته هم رسايت كوي .كه موږ هر څومره ځان خوښ كړو ،خو چې شاوخوا مو سپېره مخونه،
خفه زړونه او دردېديل احساسات وي ،نو زموږ خوښي راڅخه الوځي.
اسالم ورين تندى ،خوشحاله او خوښ انسان خوښوي او زموږ پر ټولنې د حاكم نظر پرخالف ،چې تر يو تندى ،خفګان،
د غم اظهار ،سپېره ،خېرن مخ ،پيوندې جامې ،خشن او زيږ چلند ،دنيا او د دنيا له شتمنۍ رسه پرېكون (مقاطعه)
د تقدس ،روحانيت او علم لپاره الزم او اړين او د مسلامنۍ او پريۍ ښه نښه بويل .دا ډول ژوندون غندي او برائت
ترې اعالنوي .اسالم وايي ،چې ټول انسانان او په ځانګړي ډول مذهبي پاټيك چې صورت او سريت (بڼه او كړنه) يې
د اسالم څرګندوى او ترجامن بلل كېږي .بايد ډېر نشېط ،خوښ ،خوشحاله ،موسك او مست وي دا چې ځينې د
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اسالم له روح څخه ناخربه علام نن سبا كوم اكتونه كوي ،تريو تندى ،قهرجن چلند ،تل خپه او غمجنه څېره خلكو
ته وړاندې كوي .دا د اسالم له احكامو او ادابو څخه ښكاره رسغړاوى دى.
ښه نو كله چې اسالم امر كوي ،چې زړونه مو ژوندي ،روحونه مو تازه او بدنونه مو خوښ او خوشحاله وساتئ ،نو
موسيقي او نڅا هم چې د زړه د خوښ او ژوندي ساتلو او د روح د تازه ګۍ او د بدن د نشاطت سرته ذريعه او المل
دى او انسان ورته په فطري او غري اختياري ډول ميالن لري .په اسالم كې څه ځاى لري؟ اسالم موسيقۍ او نڅا ته
په كومه سرتګه ګوري؟
رښتيا خربه دا ده ،چې د موسيقۍ او نڅا په هكله فقهاء او ديني علامء د نظر اختالف او بېل بېل اند لري .ځينې
يې مطلق روا ،ځينې يې ناروا بويل او ځينې ورته حدود ټايك ،د اسالمي نړۍ سرت مفكر عالمه غزايل ،امام سعيد ابن
حزم ،موسيقي او نڅا روا څه چې آن مستحب بويل .د ډاكټر عالمه يوسف قرضاوي په څېر سلګونه اوسمهايل علام
هم د غزايل او ابن حزم په پله روان دي او عطاء الله پالوي هم په دې اړه ډېره څېړنه كړې ده ،چې زموږ د ليكنې
ډېره برخه هم د جيد عامل او محقق عطاء الله پالوي له كتاب "قرآن اور فنون لطيفه" څخه رااخيستل شوې ده.
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نڅا څه ىش ده؟

نڅا كوم كسبي كيفيت نه ،بلكې د انسان اندروين (دننيو) احساساتو څرګندوى او يوه فطري جذبه ده .نڅا د ډېرې
زياتې خوښۍ او خوشحالۍ پر وخت يوه اضطراري كړنه ده ،نڅا يو وجداين كيفيت او روحاين رسشاري ده .يوه نشه
او يوه غري اختياري او له واكه وتې څپه ده ،لكه څرنګه چې د غم او غوسې پر وخت د انسان د مخ رنګ بدلېږي او
سپني يا تور انسان سور اوړي ،يو رنګ ځي او بل راځي له سرتګو څخه سپرغۍ الوځي ،غړي يو ډول اضطراري
حركتونه پيل کړي ،په زړه ،اندامونو او اعصابو كنټرول نه وي ،بالكل همدا ډول څرنګه چې د خوښۍ او خوشحالۍ
تړاو هم له جذبو رسه دى ،نو په داسې حالت كې هم د انسان كيفيت هم داسې وي ،په غړيو كې يو ډول غېر
اختياري حركت پيدا يش او انسان الس او پښې او بدن خوځوي.
كوچنيان چې كله په كومه خربه ډېر خوښ يش ،نو هغوى هم په بې ترتيبه ډول الس او پښې خوځوي ،چې دې ته له
خوښۍ څخه نڅا وايي .تر ټولو سپېڅيل او تر ټولو ډېر درانه خلك هم كله كله د ډېرې خوښۍ په وخت په حركت
رايش كه څه هم دا حركات د لږ وخت لپاره او بې ترتيبه وي ،خو څرنګه چې فطري وي ،نو په هر كس كې ليدل
كېږي ،كه هغه لوى وي او كه كوچنى ،ښځه وي كه سړى ،ځوان وي كه زوړ ،مسلامن وي او كه كافر .مهذب او
متمدن وي او كه د افريقې د ځنګله ،خو كه دې بې ترتيبه حركاتو ته ترتيب وركړل يش او د اصولو په چوكاټ كې
بند كړل يش ،نو دې فن ته بيا نڅا ويل كېږي(")3.
نڅا په حقيقت كې د جذبو څرګندول او يو وجداين كيفيت (څرنګواىل) دى ،چې په الفاظو تر ښكارولو لومړى په
حركاتو كې څرګندېږي .تاسو به ليديل وي ،چې كله انسان يا حيوان ته غوسه وريش ،يا خوښي او خوشحايل ور په
برخه يش ،نو په خوله او تر الفاظو لومړى او يا له خولې څخه د غږ تر وتلو لومړى د هغه غړي حركت كوي ،يا
كوچنيان او ګونګيان چې د غم او غوسې او يا خوښۍ او خندا لپاره الفاظ نه لري ،نو په غوسه كې الس او پښې
خوځوي او په خندا او خوښۍ كې د نڅا په څېر غري اختياري حركات اجرا كوي.
يا به مو صوفيان صاحبان ليديل وي ،چې كله يې په زړه كې داسې جذبه راپيدا يش ،چې په الفاظو يې څرګندوىل
ونه يش ،نو د هغوى په بدن كې يو ډول حركت راپيدا يش ،پاڅېږي او په غري اختياري ډول په نڅا يش ،چې د خانقا
په اصطالح دې جذبې ته حال ويل كېږي".
عطاء الله پالوي د نڅا په هكله لييك :د لطيفه فنونو په ډله كې نڅا د انسان د تخليقي جذبې هغه محصول دى ،چې
په غري شعوري ډول راپنځېږي .له همدې كبله په الله جل جالله پالنه او مذهبي رنګ كې دا ىش موجود دى او له
ډېرې مودې راهيسې دوام لري .رښتيا خربه دا ده ،چې نڅا د فطرت پنځونه (ايجاد) ده .شمس كنول ښه وييل دي،
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چې سيند په جذبه رايش ،نو اوبه وخوځېږي ،كله چې انسان د سيند د اوبو خوځېدل له خپل ليد رسه يوځاى كړي،
نو يو بل ډول كيفيت پرې رايش او په بېواكه توګه د نڅا خواږه حركات ترتيب او منظم كړي ،نو دې ته نڅا ويل
كېږي .بيا هم نڅا يوه فطري عمليه ده ،دا جذبه په هر ژوندي موجود كې شته ده.
حېوانات هم له دې جذبې څخه بې برخې نه دي ،د مېږيانو نڅا ،د مارانو نڅا ،په ځانګړي ډول بيم ته د كپچه مار
نڅا ،د فيل خوځېدل ،د كوترې او پاختكې غومبور او سندرې د نڅا جذبه ده .د انساين نڅا بنسټ او انګېزه جنيس
يا د سكس مسايل نه دي .دا د بې سارې خوښۍ او خوشحالۍ غري اختياري ښكارول دي .انسان د مينې او عقيدت
د جذبې تر اغېز الندې رقص كوي ،چې پيل يې له عبادت څخه شوى دى ،نو له همدې ځايه ده ،چې له شك پرته
ويىل شو  ،چې د نڅا پالنه د مذهب په غېږ كې شوې ده ،نو كله چې د نڅا بنسټ د الله جل جالله د رضا لټول او
د عقيدت او پېرزوينې وړاندې كول دي ،نو بيا ولې حرامه شوه؟(")5
د هند د لويې وچې يو سرت بنګاىل شاعر ،ليكوال او موسيقي پوه رابندرنات ټاګور وايي ":كله چې الفاظ كار نه
وركوي ،نو موسيقي پيل يش" يعنې هغه جذبې چې الفاظ يې بيانوىل او څرګندوىل نه يش ،نو موسيقي او نڅا يې په
زړه راښكونكې انداز بيانوي".
په مشاعرو كې چې كله شاعران ښه خوندور او له مانا ډك شعر ولويل ،نو اورېدونيك ټول په جوش او جذبه راويل پر
څوكيو خېزونه پيل كړي .كله كېني ،كله پاڅي ،چكچكې پيل كړي او له شاعر څخه د شعر د تكرارولو غوښتنه كوي:
"بيا ووايه ،بيا ووايه".
نڅا او موسيقي د كوم ځانګړي قوم او ولس كولتور او پنځونه ،نه ده او نه يې څوك كوم ځانګړي ملت او قوم ته
منسوبوىل يش ،بلكې دا د هر انسان په فطرت كې نغښتې جذبه ده ،دا د انسان د فطرت غوښتنه او د طبيعت
پنځونه ده .عطاء الله پالوي لييك":د نڅا او موسيقۍ پنځوونىك هر قوم او هره ځمكه ده .سندرې او نڅا انساين
فطرت دى او د ټولو انسانانو ګډ خوى او ګډه غوښتنه ده .هر كله چې په كوم قوم كې څوك د كومې پېښې او يا
انګېزې له مخې خوشحاله شوى دى او اوږې يې خوځويل دي او هر كله چې په كوم قوم كې كومې ښځې د خوښۍ
تر اغېز الندې السونه او پښې خوځويل او رس يې هاغه خوا او دې خوا اړوىل دى ،نو له هامغه ورځې په دې قوم او
په دې ځمكه كې نڅا او موسيقي زېږېدلې ده ،نو كوم ځانګړي قوم ته يې منسوبول غلطه خربه ده.
په انساين ټولنه كې د نڅا قدامت (لرغونتوب) او عمر هم هامغومره دى ،څومره چې په خپله د برش او برشي ټولنې
عمر دى ،ځكه لكه وړاندې مو چې وويل دا حس د برش په خلقت او فطرت كې نغښتى او له هامغې لومړنۍ ورځې
وررسه ملګرى دى .البته دومره منظم ،برابر او په ترتيب نه و ،خو څرنګه چې برش د ژوندانه په هره برخه كې
پرمختګ كړى دى ،ډېر خويونه ،خصلتونه او چارې يې پرمخ تللې دي ،مدين شوى دى ،نو د نڅا په برخه كې يې هم
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پرمختګ كړى دى ،هغه څو زره كلن پخواين بې ترتيبه او بې تنظيمه حركات يې منسجم او منظم شوي دي .هغوى
ته يې اصول ،ضوابط او الرې ټاكلې دي.
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د نڅا او اتڼ رشعي حيثيت

لكه وړاندې مو چې وويل اسالم د فطرت دين دى او د برش ټولو فطري او طبيعي غوښتنو ته درناوى لري .ټولې هغه
ساملې او معقولې هيلې ،چې الله جل جالله د انسان په خلقت (پيدايښت) كې نغښتي دي پايل ،روزي د تررسه كولو
لپاره يې ورته الرې چارې ښودلې دي .اسالم د فطرت ملانځونىك او يواځينى دين دى ،چې له فطرت رسه غاړه غړۍ
روان دى ،نو بيا هم كله چې اسالم د فطرت دين دى او نڅا او اتڼ د فطرت غوښتنه ده ،نو بيا به ولې په اسالم كې
حرامه وي؟.
عطاء الله پالوي لييك ":تاسې په خپله فكر او سوچ وكړئ ،چې كله ژوند د خوښۍ او خوشحالۍ نوم دى ،كله چې
ا سالمي ارشادات او د ژوند كولو لپاره اسالمي الرښود د خندلو ،نشيط تر او تازه اوسېدلو ،له ژوند څخه د خوند
اخېستلو امر او ښوونه كوي ،كله يې چې د ژوند فلسفه داسې ټاكلې ده ،چې له خفګان او غم څخه لېرې ژوند او
موسك اوسېدل يواځې يوه طبعي اړتيا نه ،بلكې اخالقي او ټولنيزه اړتيا ده او زموږ ژوند يواځې تر موږ محدود نه،
بلكې نور هم په كې حق لري ،نو څنګه ممكن دى چې اسالم او د هغه هر اړخيز قانون دې نڅا او موسيقي ،چې د
خوښ او مسك اوسېدلو تر ټولو سرته وسيله ده ،حرامه اعالن كړي؟.
نوموړى وايي ،چې نڅا په اصل كې ناوړه كار نه دى او نه خو موسيقي كوم بد كار دى ،خو ددې فن نوم له دې كبله
بد شو ،چې زموږ ذهن ته يې ښه تصور نه دى وړاندې شوى او نه راته چا ښه انځور كړى دى ،بلكې تل ددې فن د
بدنامولو كوښښ شوى دى .د ښځو ښځينه وقار ،ابرو او حيا په ځمكه غورځول شوې ،په ډېرې بې حيايۍ او بې
رشمۍ سټېج ته راښكل شوې ،لوڅې ونڅول شوې پايله يې دا شوه ،چې مذهبي علاموو او ديندارو خلكو له نڅا رسه
كركه څرګنده كړه ،په داسې حال كې چې دا د فن ګناه نه ده ،بلكې د ټولنې ګناه ده .كه زموږ ټولنه اصالح يش او
نڅا د فن په توګه وكاروي  ،بې حيايي او بې رشمې پرېږدي ،نو د نڅا په اړه به د خلكو ذهن او تصور هم بدل يش،
پخوا چې كله نڅا ته د يو فن په سرتګه كتل كېدل ،د فطري جذبې څرګندويه بلل كېده ،نو قدر او عزت يې هم و،
ځكه خو يې د خلفاوو او اسالمي امريانو په دربارونو كې ځاى و.
نوموړى په ډېر ټينګار رسه وايي ،چې له شك پرته ويىل شو چې د نڅا پالنه د مذهب په غېږه كې شوې ده .كله چې
د نڅا بنسټ الهي رضا ده ،نو ولې حرامه شوه؟ .د قرآن ،حمد او نعت د اورېدلو په وخت كې چې انسانان په جوش
راځي او ځان خوځوي ،دا څه ىش دى .په خانقاګانو كې هغه كيفيت او حركات چې صوفيان ورته (حال) وايي څه
ىش دى؟.
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كيمياى سعادت د امام غزايل ليكنه ده ،چې ډېر مستند او قوي كتاب دى او د فقهاوو ترمنځ ځانګړى شهرت او
درنښت لري ،ددې كتاب په دوميه برخه كې اتم فصل خاص د راګ او حال ادابو ته ځانګړى شوى دى او نڅا او د
هغې اداب ټول په كې په تفصيل رسه بيان شوي دي.
حرضت عاېشهرىض الله عنها فرمايي ،چې حبشيان راغلل او په نبوي مسجد كې يې ننداره وړاندې كوله او لوبې يې
كولې او رسول الله(ص).په خپله دا ټوله ننداره ماته راښودله او ننداره وړاندې كوونكيو ته يې وفرمايل ،چې په لوبه
كې مو بوخت اوسئ .حرضت عاېشه رىض الله عنها د حديث پيل كې وايي ،چې رسول الله(ص ).په خپله ماته
وفرمايل ،چې آيا ته دا ننداره ليدل غواړې؟ ما ورته وويل ،چې هو زه يې ليدل غواړم()3.
حرضت امام غزالريح فرمايي ،چې :دا لوبې او ننداره نڅا او خوښي وه او كه كله كله څوك نڅا كوي او يا يې ګوري،
نو پروا نه لري.
امام غزايل همداراز لييك ،چې له دې حديث څخه ښكاري ،چې حتى دا ډول لوبې په مسجد كې هم روا دي بل دا
چې رسول الها(ص ).هغوى ته امر وكړ ،چې په خپله لوبه بوخت اوسئ ،نو كه دا ننداره حرامه واى ،نو هغه (ص).به
ولې ورته امر كاوه؟ همدا ډول رسول الله(ص ).په خپله له حرضت عاېشې رىض الله عنها څخه د غوښتنې په ډول
وپوښتل ،چې آيا ته دا ننداره ليدل غواړې؟ هغې رىض الله عنها ورته وويل ،چې هو زه يې ليدل غواړم او بيا رسول
الله (ص ).هغه ننداره وروښودله دا داسې نه وه ،چې حرضت عاېشې رىض الله عنها هغه ننداره په خپله ليدله او
دې مبارك(ص ).پرې ددې لپاره سكوت كړى وي ،چې هغه (عاېشه) رىض الله عنها خفه نه يش .بل دا چې رسول
الله(ص ).په خپله هم دا ننداره وليدله.
ښه فكر وكړئ ،رسول الله (ص ).په نبوي مسجد كې د امام غزايل په وينا نڅا او اتڼ ته اجازه وركوي ،آن ننداره
وړاندې كوونكيو ته امر كوي ،چې بوخت اوسئ .بيا دا ننداره په خپله هم ګوري او خپلې مباركې مېرمنې ته يې هم
ورښيي ،نو اوس ولې حرامه شوه؟.
امام غزايل د صوفيانو (حال) ته هم رقص وايي او څو ځايه يې نڅا جاېزه بللې ده ،د بېلګې په توګه وايي":نڅا روا ده
همدا المل دى ،چې حبشيان په نبوي مسجد كې نڅېږي او رسول الله(ص ).او يب يب عاېشه رىض الله عنها دواړه
يې ويني او حرضت رسول اكرم ص حرضت عيل رض ته فرمايي ،چې ته له ما څخه يې او زه له تا څخه يم او حرضت
علريض ددې خربې په خوښۍ كې خوځېږي او څو ځله يې د عربانو له رواج رسه سمه خپله پښه په ځمكه ځمكه
ووهله .رسول الله (ص ).حرضت امام حسن رض ته وفرمايل ،چې ته په صورت او سريت (خوى او بڼه) كې زما په
څېر يې .هغه مبارك هم ددې خربې په اورېدو رسه له خوښۍ څخه خپلې پښې پر ځمکې وهلې ،حرضت زيد رض د
حارث زوى ته يې وفرمايل ،چې ته زما خادم ورور يې هغه هم له خوښۍ څخه په خېزونو شو ،نو هغه څوك چې نڅا
حرامه بويل ،تېروىت دى()5.
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عالمه نياز فتح پوري د هند د لكهنو د لويې مدرسې د مجلې (نګار) د  1577كال د جنورۍ او فربورۍ په ګڼه كې
لييك ":د نورو لرغونو قومونو په څېر په عربانو كې نڅا دود وه ،چې ځينې علام په دې اند دي ،چې عربانو به چې
دالله جل جالله د كور بيت الله رشيف طواف كاوه ،نو هغه به هم يو ډول رقص و [چې د ثواب او عبادت په نيت
او د مذهب تر اغېز الندې به يې تررسه كاوه] زمخرشي او بېضاوي ددې ايت رشيف (و ما كان صالتهم عندالبيت
االمكاء و تصدية )...يعنې "او نه وو ملونځ د دوى په بيت الله كې مګر شپېلۍ وهل او السونه پړقول" .په تفسري كې
لييك ،چې ښځو او نارينه و به د يو بل په ګوتو كې ګوتې وركړې ،ظرفونه به يې د ډول او طبلو په ځاى وهل او بربنډ
رقص به يې كاوه .عربانو به د اسالم پر مقدس دين له مرشف كېدلو وروسته هم رقص او نڅا كوله او سندرې او
نغمې به يې وررسه زمزمه كولې ،خو د جاهليت د پري او د اسالم د پېر په نڅا كې يې توپري دا و ،چې د اسالم د پېر
نڅا يې د پرمختګ او متدن له غوښتنې رسه سمه پرمختللې او ډېره منظمه وه .د (قرآن اور فنون لطيفه) ليكوال
لييك ،چې مسلامنانو نڅا يواځې د تفريح او لوبې وسيله نه ګڼله ،بلكې دا يې د يو هرن او فن په څېر پالـله او په دې
اړه يې ډېر كتابونه ليكيل دي او د نڅا ډولونه يې په كې ترشيح كړي دي.
د خراسان ،فارس ،مرص ،مغرب ،اندلس ټولو نڅا يو له بل رسه توپري درلود ،آن د يو حكومت د نڅا ډول به د بل
حكومت د نڅا له ډول او بڼې رسه توپري درلود ،د اندلس ،مامليكو ،فارس او املغرب د حكومتونو د نڅا ډول او بڼې
د اموي او عبايس حكومتونو د دور له نڅا رسه توپري درلود .همدا راز د نارينه و او ښځو نڅا هم يو له بل رسه توپري
درلود ،د عباسيانو په وخت كې نڅا اته ډوله درلودل.
د اسالم په تاريخ كې د ډېرو نڅېدونكيو هرنوالو نومونه ثبت دي ،د عباسيانو د عروج په وخت كې د نڅا په فن كې
تر ټولو سرت استادان كېش او عبدالسالم وو .د االغاين ليكوال امام ابوالفرج اصفهاين لييك ،چې دا دواړه د ډېر لوړ
كامل خاوندان نڅېدونيك وو ،خو د لوېديځې موسيقۍ په نڅا كې بيا اسحق موصيل له دوى دواړو هم وړاندې و.
امام ابو الفرج اصفهاين د اسحق موصيل د نڅا يادونه كوي .لييك ،چې اسحق موصيل عبايس خليفه واثق بالله پر
وړاندې داسې خوندوره ،احساس او جذبه پاروونكې نڅا وكړه ،چې هغه ورته ودرېد او ويې ويل" :له اسحق څخه په
دې فن كې هېڅوك هم وړاندې نه دى" په مرص او اندلس كې هم د اسالمي متدن په پېر كې د نڅا هرن ډېر
پرمختلىل و .ډېر خلك په كې لوړو پوړيو ته رسېديل وو .ددې دور ډېر پېژندل شوي او ډېر مشهور نڅېدونيك ،چې
د پاچايانو پر وړاندې به هم نڅېدل .حيدر د احد زوى او د ابراهيم ملىس او د هغه ورور ابراهيم وو .دوى به هر
وخت د مرص د پاچا شاه ارشف په مخكې نڅېدل ،چې ابن حجر يې هم يادونه كړې ده .ددې دور بل مشهور
نڅېدونىك جعفر دى .عباسيانو د نڅا د پالنې ،تنظيم او پرمختګ لپاره ځانګړي وساېل جوړ كړي وو.
د اسالمي متدن په دور كې نڅا يواځې په عامو نارينه و او ښځينه و پورې محدوده نه وه ،بلكې د فقهاوو ،محدثينو،
قاضيانو ،واليانو او ډاكټرانو په څېر ډېر خاص ،خاص خلك هم نڅېدل.
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عطاء الله پالوي لييك ،چې ښه سوچ وكړئ كه چېرې نڅا حرامه وي ،نو بيا قاضيان ،د حديثو پوهان ،د فقهې علامء
ولې نڅېږې؟ دا هم د حېرانتيا وړ ننداره ده ،چې د الله جل جالله ټول مخلوق په فطري ډول نڅېږي .اسامن او ټوله
كره يې نڅېږي ،ځمكه او له هغې رسه ملګري ټول شيان يې نڅېږي ،ملر او سپوږمۍ څلېرويشت ساعته په دوامداره
توګه په نڅا دي ،خو موږ ته ويل كېږي ،چې نڅا مه كوئ ،ځكه چې حرامه ده!".
خواجه حسن نظامي په خپله ورځپاڼه "سفر"  155_153مخونو كې يو عكس چاپ كړى دى ،چې د رومي مولينا د
سلسلې د مريدانو حلقه (كړۍ) ښيي ،چې په دې عكس كې لس دولس علام او پريان په ډېر جوش او جذبې رسه
نڅېږي او د عكس الندې يې دا جملې ليكيل دي":د مولينا د كورنۍ د ذكر حلقه چې دا خلك په كې د نڅا په بڼه
ذكر كوي او ځينې يې د ذكر په وخت كې په وجد راغيل دي ".نوموړي په  915مخ كې د هغو ځانګړيو مشايخو
نومونه هم ياد كړي دي ،چې نڅا يې خوښه وه او خپله هم نڅېدل.
همدا ډول د هندوانو په مذهب كې هم نڅا د عبادت يوه برخه ده ،چې تراوسه په مندرونو كې د عبادت په وخت
كې تررسه كېږي .څرنګه چې د نڅا شوق د فطرت امانت او د هر انسان په خلقت كې نغښتى ،نو د نڅا او موسيقۍ
د مذهبي تقدس لرغونتيا هم همدومره پخوانۍ آن تر تاريخ وړاندې زمانو پورې رسېږي .له روايتونو رسه سم برهام
ديوتا (خداى ګوټي) تر هر څه لومړى د نڅا او موسيقۍ منظم تصور وړاندې كړ.
له پورتنۍ څېړنې او داسې نورو ګڼو رواياتو څخه داسې پايله اخلو ،چې موسيقي او نڅا د اروا د خوښ او تاند ساتلو
سرته وسيله ده او خوښ تاند ،مسك او مست ژوند دالله جل جالله غوښتنه ده.
همداراز نڅا يوه فطري جذبه او د هر چا په تحت الشعور كې نغښتې طبعي غريزه ده او د اسالم مبارك دين د
فطرت علمرباره دين دى .اسالم هېڅكله هم د نڅا مخالف نه دى ،خو هو داسې نڅا نه چې ځوانې ،ښكلې ،مستې
نجلۍ ته زنګونه وتړي او جامن ور واغوندي او د خلكو د هوس او ويدو جنيس جذبو د راويښولو لپاره ميدان ته
وړاندې يش .داسې نڅا هم نه ،چې خلك يې د حرفې په ډول وكاروي او هلكان او نجونې د پيسو لپاره استخدام
كړي ،بلكې په رشيعت كې داسې نڅا روا ده ،چې د كومې خوښۍ او خوشحالۍ له كبله د انسان احساس وټومبل
يش جذبې ويښې او زړه په حركت رايش ،په ځانګړي ډول د ننګ ،غېرت ،سوبې ،بريا په دښمن د غلبې په وختونو
او داسې نورو حاالتو كې چې د پښتنو ميل اتڼ يې ډېره غوره بېلګه بلىل شو.
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