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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 یقیموس و شعر مورد در یسؤال به پاسخ

در روز خوانیدن  شیعر   همچنین  است؛  مکروه شعر خواندن نقل شده که در اعمال شب جمعهپرسش: 

. ایی   هر چند شعر حقّی باشید  ؛در حرم مکروه است وم، مُحرِ و دارشخص روزه برایها و  شبجمعه، و 

 ؟ و چرا به چه معناست

تواند پرواز کند؛ یکیی  صه میدر دو عر ی خنال همآورد؛ قوّهمی رواز دری خنال را به پشعر، قوّه پاسخ:

  در هیر  ؛ها و امنال نفسانیهای نفسانی و هوسدیگری در فضای اندیشهو  های معنویدر فضای لطافت

توصینه   ،ی خنال را در آن مواقعی که فرد ممحّض در عبیاد  اسیت  تواند؛ لذا تحریک قوّه دو عرصه می

گوید آقا ای  موسنقی عرفانی اند. حاال کسی می اند؛ و به همن  دلنل موسنقی را هم توصنه نکرده نکرده

گویند نه آقا! موسنقی یک شمشینر دولبیه اسیت! وق یی     می !برمروم تو حال، خنلی لذّ  میمی ؛است

ی بغلی؛ معلیوم ننسیت    نهاهال خاز آوری یا می در نه سراهال ای  خاز  ررف ی تو حال، معلوم ننست دیگ

 سرّحقک اب  در .هم اس فاده نکردند بنت هم توصنه نکردند. اهل بناوری. لذا موسنقی را در کجا سر

در زمیان   اهلل باشید، یقننیا   الیی  توانست ابزار خوبی برای سینر که اگر موسنقی می ایم ای  بحث را کرده

برای تربنیت سیالکان    و ائمّه پنغمبر ،موسنقی وجود داشتکه هم  و ائمّه پنغمبر

 تیار  و نبورتگف ند شما موسنقی عرفانی با کردند و می دعو  می رگروه اُرکس  کبی مثال  یالنّ در مسجد

اصحاب به تعالی معنوی برسند؛ ولی نکردند و ای  برای ما به ری  حجّت است. ییک  تا دف و... بزنند و 
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ولیی   ؛گوینم خُیب نبیوده کیه اسی فاده کننید     می ،ن روز نبوده استآکه است ابزاری بحث بر سر وقت 

 هم بوده؛ در زمیان ائمّیه   در زمان پنغمبرو رسد  که تاریخش به تاریخ عمر بشر می موسنقی

توصینه   توانست تأثنر مثبت داش ه باشد چیرا اسی فاده نکردنید؟ چیرا بیه اصحابشیان       اگر می ؛هم بوده

 ؟ حاال منهای حرام بودن که بحث دیگری دارد. ؟ چرا خودشان اس فاده نکردندنکردند

ی خنیال بیه هنجیان    آورد و وق ی قیوّه  ی خنال را به هنجان میوسنقی، هم شعر، قوّهحال هم م ایّعلی

فضیای  قیرار اسیت   وقیت کیه فضیا،     بناورد. در واقع هیر  در  کدام طرف سراز آمد، معلوم ننست شخص 

ی خودش، نه در اثیر تحرییک و   ت بنش ری، با ارادهچه انسان ب واند با تعادل و عقالننّ ت باشد، هرعبودیّ

به هنجان آمدن احساساتش، در مسنر عباد  و بندگی قدم بردارد، درست حرکیت کیردن او تضیمن     

 بنش ری دارد. 

 ی نناز روحی انسان به موسنقی چنست؟ ریشه ،استطور  ند که اگر ای ا ه پرسند

ست؛ ا علّ ش ای  است که اینها بدلیگف ند حرام است، ]در عالم ناسو [ تمام چنزهایی که ای  پاین  

! امنیدواریم گیوش   سیت داش نی ا ! خنلی دوستستداش نی ا آنها خنلی دوستاصل چنزهایی است که 

 دانیم چیه هسی ند!   دانند چه هسی ند! می  هیم نمیی    وجود دارد که نمیهایی  موسنقی. باز شودما دل 

ت ماننید. دقّی  از اصیل بیازمی   ،یدوق ی شما به بیدلی مشیغول شید    گوش دل م  هم باز شود. امندوارم

هیایی   علّ ش ای  است که ییک خوشیگل   ،های خوشگل خنلی چشم ندوز اینکه گف ند به خانم ؟دکردی

 !طیور اسیت   مین  ه چنیز  توانند ببنننید؛ همیه  هس ند که وق ی به اینها چشم دوخ ند، آنها را دیگر نمی

هیا  آن شراب خورید،ب اگر شراب اینجا راست که ههایی ای  شراب را نخور، چرا؟ چون شراب گویند می

ی وجود دارد که دیگر آن را لمس نخواهنید کیرد. ایی  ییک قاعیده      یمس ی؛ توانند بخورید را دیگر نمی

ها بیدلی  بوده که این بگنرید. ای  چنزهایی که ای  پاین  گف ند نه، به خاطر ای  یادای  قاعده را است؛ 

آن هیم   کیاری بیه حیالل و حیرام     ماند. اصیال  میها بازاز اصلی ،انسان وق ی به بدلی مشغول شد است.



 

 

 

 

3 

اش را ها خنلی خواس نی است. خنلیی خواسی نی اسیت! امنیدواریم خیدا ییک گوشیه       نداریم، آن اصلی

گونه  . موسنقی هم ای بناید هابدلی آید سراغ ای وقت ببنننم که چه کسی دلش می نآنشانمان بدهد، 

آن  ا! من هی هسیت  فضای ای  عیالم درهایی وجود دارد که خدا روزی کند انسان بشنود؛ است. موسنقی

ایی   ظیاهری مشیغول شید،     هیای  بیه موسینقی  گیوش  شیاااهلل. وق یی   در ما بنیدار شیود ان  باید گوش 

خواهید حیالل باشید،    ؛ میی کنید های حقنقی را مسیدود میی  راه شنندن موسنقیهای ظاهری  موسنقی

 خدا به زبانمان جاری کرد.که ی بود ی مهمّی  قاعده را یادتان باشد. نک هخواهد حرام باشد. ا می
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