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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 مقدمه

 بررسی تاریخیِ مستثنیات حرمت غنا
نحوي در کتب این استثنائات شروع شده است. در مطلب اول، این است که از قرون چهار و پنج هجري، به 

بنابراین، در باب عروسی و  ؛گویند استثنائشان جایز استها میآمده است که آنهاي متأخر، بحث أعراس هم دوره

طور نیست که غنا را شروع کرده باشند و مستثنیاتش را گفته باشند و دست آورد و اینشود بهها، اعراضی نمیاین

عناوین دیگري است که  این مطلب را نگفته باشند؛ بلکه بحث مستثنیات، اصالً مطرح نشده است. غنا هم در کنار

اند. مثل غش و چیزهاي دیگري که تفاصیلی دارد و تفاصیلش، چیزهاي ها، وارد تفاصیلش نشدهنسبت به آن

ي هجري شود که در کتبی که مربوط به قرن دوم و سوم و قرون اولیهاند. معلوم میواضحی است؛ ولی واردش نشده

بیان محرمات کسب و مکاسب محرمه، بیشتر در پیِ بیان اصل مسئله آید، شمار میاست و به عنوان کتب قدما به

آید، دست میاند. در حدي که از مراجعه به این کتب بهبعدي، بزرگان وارد این تفاصیل شده اند. در قرونبوده

د که بگوییم، إن جا نفرمودهاند؛ ولی جاي این بوتوانیم اعراضی را استفاده کنیم. البته حضرت امام، این را در ایننمی

کنیم جا؛ در بخش ادله، بحث را تمام میاینتا به بنابراین ؛طور جواب دادشود اینوقت، میقال قائلٌ یا إن قیل و آن

ها، معتبر است و عروسی را مستثنی کرده است و شود گفت، چهار روایت است که حدّأقل، دو، سه روایت از آنو می

جا ر رفته است، ظاهرش، غنائی است که در جاهاي دیگر، محرم است و در اینکاجا بهمفهومی هم که در آن

گرفت، جز در موادر فرماید که اشکال ندارد. اعراضی بین قدما احراز نشده است و اگر اعراضی هم صورت میمی

شده است، خاص، خیلی پایبند نبودیم. در بین متأخرین هم از قرن چهار و پنج که این بحث در کتب فقهی مطرح 

غالباً نظرشان همین است؛ گر چه که احتیاطاتی دارند. حضرت امام و آقاي خوئی و بزرگان دیگر هم این استثناء را 

شود و شاید از این جهت، آید ثابت مینظر میدر فتاوایشان هم آمده است. این اولین استثناء است که به دارند و

که امر محرمی با آن همه روایات و تأکیدات را بگوییم استثناء شده این اند،مشکلی نداشته باشد. البته بعضی گفته

اند که چیزي مثل کذب، با ها جواب دادهاست، الیساعده االعتبار. از این اشکال هم کسانی مانند حضرت امام و این

هم ما استثنائاتی داریم تر از بحث غنا است، در آنها و آیات و روایات که به مراتب، قويآن همه تأکیدات و تحریم
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که امري کبیره و مهم باشد، معنایش آن نیست که اگر روایت معتبري هم بر استثناء داشته باشیم، روایت و صرف این

شود که مطلق و خاص است و استثناء را کنار بگذاریم؛ بلکه وجهی در کنار گذاشتنش نداریم. جمع عرفی می

 ردیم.شود. اصل قصه، همین بود که عرض کمی

 أعراس غنا در چند سؤال پیرامون استثناء

 ، نسبت به مجالس مردان نیز شمول دارد؟سآیا استثناء غنا در أعرا
اما چند مطلب در ذیل این استثناي اول، مناسب است که مورد توجه قرار بگیرد. مطلب اول این است که آیا این  

شود؟ این یک یا مجالس مردانه عروسی را هم شامل می خوانداستثناء، اختصاص به مجالس زنانه دارد که زن می

 اند.جا، مثل خود حضرت امام هم متعرض شدهسؤال است که معموالً در این

 نظر امام خمینی، مشهور و آیت اهللا اعرافی
، اند که این استثناء، اختصاص به مجالس زنانه دارد و در مجلس زنانهها فرمودهامام خمینی حضرت امام و این 

اند که خیر! زن که بخواند، مانعی ندارد؛ اما در مجلس مردانه، ولو مرد بخواند، این هم مشمول است. ایشان فرموده

مشمول نیست. عده اي هم متعرض نشده اند. کسی هم که بگوید شمول دارد، من در این اقوال پیدا نکردم. ظاهرش 

ها دارد. رازش هم این است که این و اختصاص به زن شودهم این است که این شمول، شامل مجالس مردانه نمی

روایاتی که شما مالحظه کردید، مربوط به زن بود. سه روایت ابوبصیر؛ یعنی روایت اول، دوم و سوم باب پانزدهم، 

اجر المغنیۀ التی و روایت سوم هم این بود که  کسب المغنیات المغنیۀُ التی تزف العرائسهمه مربوط به زن بود، 

، و لیست بالتی یدخل علیه الرجالو در دو مورد و خصوصاًروایت معتبر سوم این بود که  ف العرائس لیس به بأستز

اي که در این بحث آمده است، گانهطور باشد. پس روایات سهجایی که مرد وارد شود، آن نیست؛ یعنی نباید آن

 شود که مجلس زنانه است.نباشد و از این معلوم میمربوط به خواندن زن است و قید هم دارد که اختالط با اجانب 

 اشکال
جا قیلی وجود دارد و آن این است که خیلی جاها، وقتی حکمی راجع به مرد یا زن سؤال شده است، در این 

طور شد؛ ولی طور شد یا مردي اینالقاء خصوصیت کنیم و بگوییم که فرق ندارد. ممکن است سؤال شود که زنی این
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جایی که قرائن گوییم که مربوط به مکلف است و زن و مرد ندارد؛ جز آنشود و میالقاء خصوصیت می در حکم،

شود و از مغنیه نسبت به طور بگوید که القاء خصوصیت میجا هم ممکن است کسی اینخاصی داشته باشد. در این

 آید منتهی، آن اختالط، نباشد باشد.مغنی می

 جواب 
آن القاء خصوصیت از مورد زن به مرد یا مرد به زن، در جایی است که احتمال عقالئی جوابش این است که  

ها هر حال، زنجا، آن احتمال عقالئی قوي، وجود دارد که بهکه در اینمناسب نسبت به اختصاص نباشد و حال این

مطرح است تا مجالس مردانه و ها، این امور بیشتر پردازند و در مجالس عروسی و مجالس زنبیشتر به این امور می

چه که متداول است، این است و این احتمال، احتمالی نیست که به سادگی بشود کنار بگذاریم و به بگوییم که القاء آن

آید که استثنائی که منظور حضرت هست، دقیقاً همین موردي است که نظر میشود. بسیار قوي بهخصوصیت می

جا، اطمینانی یم مجلس مردانه هم مشمول همین است، این القاء خصوصیت در اینکه بگویمغنّیه هست؛ اما این

کنیم یا از انوثیت القاء خصوصیت اش وجود ندارد. در همه موارد ي که ما از ذکوریت القاء خصوصیت میدرباره

البته در خیلی جاها  دهیم، باید اطمینان عرفی به عدم خصوصیت باشد کهکنیم و حکم را به سایر موارد تسریع میمی

جایی که زن یا مردي، درباره حکم یا چگونگی غسل پرسیده است که در آن، فرقی بین زن و مانند آن ؛هم هست

جا که بحث عروسی و استثناء خواندن در مجالس و با ضمیمه این نکته است اما در جایی مثل این ؛مرد وجود ندارد

اي کند، مجلس زنانهکه بگوییم اطمینان داریم که فرقی نمیپردازند، اینامور میها به این طور متداول، بیشتر زنکه به

اي که مرد بخواند و از این به آن تعدي کنیم، ال یساعده االعتبار و اصل این است که حکم، که زن بخواند یا مردانه

ها به ا این است که زنمختص به مورد خودش است و این القاء خصوصیت، وجهی ندارد. تناسب مجالس عروسی ب

که بخواهیم کالم را از مغنّیه به مغنّی ببریم و این امر بپردازند. جان کالم این است که روایت، همه مغنّیه دارد و این

ها در مجلس عروسی مجالس مردانه را شامل القاي خصوصت یا اولویت کنیم، هر دو محل تأمل است. وقتی به زن

ین امر برداشته شده است، بگوییم که به طریق اولی، مردها هم می توانند این کار را بکنند، اجازه داده شده و تحریم ا

آید که نظر میطور نست و معلوم نیست که فساد مجالس مردانه که اذن جواز امام را ندارد، کمتر باشد و بهخیر! این

جالس زنانه است. این نکته اولی که در ذیل این القاء خصوصیت، وجهی نداشته و این امر؛ یعنی استثناء، مختص به م

 این استثناء است.
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 ؟ثناء، مربوط مجلس عروسی یا مجالس مؤخر و مقدمتحکم اس 

 پاسخ
شود؛ یعنی عنوان عروسی برقرار میمطلب دوم، این است که این حکم، مخصوص به همان مجلسی است که به 

که از  شوند؛ اما مجالس مقدم و مؤخّر آنیکدیگر حالل می العرائس که مجلس زفاف است و دو نفر در آن بهتزفُّ 

قبیل جلسه بله برون است یا مهر برون است و با جلسه عقد و زفاف فاصله دارد، ظاهراً مشمول این استثناء نبوده و 

خواهد مجلس که یکی بگوید، ده شب میمانند این ؛که تکرّر این جلسه هم وجهی نداردوجهی ندارد؛ کما این

عروسی بگیرد؛ بلکه این استثناء در حد متعارفی است که وجود دارد و جلسات دیگر، خارج از این استثناء است. 

 آمده است کهشود که در مورد مردها، به ذهنش هم نمیکه راوي در مورد مجالس زنانه نپرسیده است، معلوم میاین

 یم.ي دومی است که بیان کردکرده است. این هم نکتهسؤال نمی

 قید عدم إختالط
اي که گفته شده است، با قید عدم جا، مربوط به محارم است. این غنا در مجلس عروسیمطلب سوم در این 

که اختالط است که مردها بر آن وارد نشوند. حال، مقصود از روایت این است که مطلق مردها وارد نشوند یا این

 ها مانعی ندارد؟محارم و داماد و این

 استادمختار 
جا باز گفته شده است که این اطالق دارد که مجلس عروسی که الیدخل علیه الرجال و رجال، مطلق است؛ این 

ها باشند یا غیر محارم باشند؛ یعنی ظاهرش این است که مطلق است و غنایی که اجنبی و چه محارم این زن

هاي محرم و ین منصرف از محارم است و زناند که ااما بعضی گفته ؛نامحرمی وارد بر آن نشود، مقصود است

ها هم برداشته شده است؛ به مردهاي محرم که وارد شوند و حضور داشته باشند، مانعی ندارد و این حرمت از آن

که مفاسد دیگري مترتب بر شود و شنیدنش هم حرام نیست؛ مگر اینکه حضورشان موجب امر حرامی نمیجهت این

اما یک نظر هم این است که نه مطلق  ؛گوید که حرام نیستکه بدون مفسده باشد، روایت میدر صورتی  آن شود؛ اما

محارم؛ بلکه مثل خود داماد و پدر و در حد چند نفري که نمی شود بگوییم که از عروسی جدا هستند؛ بخصوص 
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اي است اول، مجلس زنانه جا وجود ندارد. وجهها مانعی ندارد. این هم سه وجهی است که در اینخود داماد و این

ها جایز است و طبعاً هم خواندن و هم شنیدنش، جا، غناي زنکه هیچ مردي در آن وجود نداشته باشد و در این

جایی که محارم بسیار نزدیک و معینی در حد آن بالمالزمه جایز است. این وجه اول است. وجه دوم آن است که

لیل از آن منصرف است. وجه سوم هم آن است که بگوییم محارم از این مثتثنی داماد و پدر و امثال این هاست، این د

شود که غنا حرام باشد. شوند و حضور محارم و این ها مجاز است و موجب نمیهستند؛ یعنی وارد در این قید نمی

جال، شامل داماد این سه وجهی است که وجود دارد و از نظر ما، اقرب وجه دوم است که لیست بالتی یدخل علیه الر

ها شاید نشود و مقصود اختالط است که محارم و غیر محارم و مردها حضور داشته باشند؛ اما در حد و پدر و این

شاید دلیل از آن منصرف باشد. مراد ما از خواند، نشانند و مغنّیه هم میها که حضور دارد و کنار هم میداماد و این

ها، بعید در حدّ داماد است و نه محارم مغنّیه. محارم عروس، در حد داماد و این و جا، محارم عروسمحارم در این

جا خواهیم بگوییم که محارم عروس و محارم مغنیه و دیگرانی که آننیست که از حرمت منصرف باشد. ما می

جا حضور نداشته نگیرد و مهم آن است که مردها در آها را هم میها اطالق دارد و آنهستند، دلیل نسبت به آن

کند. حضور داماد خواهیم بگوییم که رجال محرم با عروس، شرائطی دارد که عرفاً از آن منصرف میاما می ؛باشند

القاعده مانعی ندارد و از آن منصرف بوده و متداول هم هست؛ اما از سایر موارد، دلیل منصرف نیست. حضور علی

گوییم، دلیل در مورد رجال نامحرم یا محرم، مطلق ل قصه این است که ما میداماد با وجود مغنّیه مانعی ندارد. اص

هاي دیگري هم هستند. اینکه بگوییم رجال زن است. علتش هم این است که در مجلس، خواننده این است؛ ولی

که یعنی اینالرجال؛ یدخل علیهگوییم که نسبت به آن، اطالق دارد. الشود، بعید است و ما میحمل بر محارم می

مجلس زنانه باشد منتهی، می گوییم که نسبت به داماد؛ چون امر متداولی است، این الیدخل از او منصرف است. در 

گوید، لیس یدخل کار به کل دلیل داریم و نه رجال علیها. این یک امر متداولی است که بعید است وقتی می جااین

و از طرف دیگر، وجود مردي مثل داماد بعید نیست که مانع نداشته باشد  علیه الرجال، یعنی هیچ مردي در آنجا باشد

شود و این تابع استظهار عرفی از شود ولی جاهایی دلیل میو استثناء شده باشد. صرف کثرت یا عدم کثرت دلیل نمی

که تقریباً توجه به این تواند در مجلس زنانه بخواند، باگوید، در عروسی زن میآید که وقتی مینظر میدلیل است. به

جا حضور پیدا کند، حضور داماد از دلیل حرمت منصرف است و اال نحوي داماد در آناین، جداي از این نیست که به

طور است و رسد، آن هم همیناگر کسی بگوید که این انصراف، در حد حضور خارجی است و به مقام تحاور نمی
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اي به ذهنشان آمده است که حضور رجال و اجانب در این وجهی که عده خواهم بگویم،خیلی مهم نیست. من می

گوید که این مانعی ندارد و من هاست وجهی نداشته و مطلق است؛ یعنی مجلس زنانه میجا، منصرف به محارم و این

مجلس عروسی  خاطر تداول این مسئله و عدم انفکاکی کهگویم که تنها حضور داماد شاید مانعی نداشته باشد؛ بهمی

بنابراین، هر نوع حضور مرد؛ چه  ؛جا دخالت پیدا کندبا حضور داماد دارد و اال وجه دیگري ندارد که مرد در این

شود که غنا حالل نباشد و محرم در مورد محرم عروس یا دیگران وجود ندارد. محرم و چه غیر محرم، موجب می

جا مستثنی است و ط حضور داماد را شاید بتوانیم بگوییم که در آنها هیچ تأثیري ندارد و دلیل مطلق است. فقاین

دهیم و ممکن است کسی این را نپذیرد. اصل تأکید پذیر نباشد. این هم با احتمالی است که ما میتقریباً شاید تفکیک

با عروس و امثال ما بر این نکته است که این استثناء، انصراف به غیر محرم ندارد؛ چه محرم با مغنیه و چه محرم 

عبارتی، کند. نکته دقیقش این است که اختالط که آمد، دیگر خود غنا حرام است و نه اختالط و بهها و فرقی نمیاین

شود که غنا جزء استثنائات نباشد. البته اگر نامحرمی بود یا غیر نامحرم از رجالِ حتی محارم بود، همین موجب می

جایی خواهیم بگوییم که حد استثناي غنا، آن؛ یعنی غنا، غناي حرام نیست. میاین غنا جزء غناي مستثنی نیست

 لیست بالتی یدخل علیها الرجالجا حضور نداشته باشند و مجلس صرفاً، زنانه باشد. اگر حتی است که رجال در آن

ا ملتزم شویم. براي این که که البته هست، حتی اگر این هم نبود، نمی توانستیم به اطالق در این ج هم در روایت نبود

شود، حضورش صرفاً در همان مجلسی است که قدر متیقّن و واضحش این است که مجلس، زنانه مغنّیه که گفته می

طوري شود و اگر تواند و نباید اصالً ملتزم به اطالق ایناي که مردها هم هستند، انسان نمیباشد؛ اما مجلس زنانه

باشد دو تا حرام است. ولی ممکن است که اطالقش هم در حد اطالق محرم نباشد؛  اختالطش در حد اختالط محرم

 جا، غناي حرام است.اما غنایش در این

 ینضراحغیرحکم استماع غنا براي 

 پاسخ
جا، بحث اختالط و حضور و عدم حضور است و بحث سماع و استماع، مطلب چهارم آن است که در این 

جا حضور و اختالط نداشته باشد؛ اما با ویدئو کنفرانس ممکن است کسی در اینخودش یک داستان دیگري است. 

اي مجلس را شنود کند. این بحث دیگري است و غیر از آن حضور است. شنیدن یا ابزار صوتی یا سایر ابزار رسانه
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اختصاص به  کس دیگري که حاضر در مجلس نیست، محل شبهه بوده و معلوم نیست که جایز باشد؛ زیرا استماع،

 کسانی دارد که در مجلس جواز حضور دارند.

 ؟جواز استماع غنا براي زنان حاضر دلیل لفظی یا لبی

 پاسخ
جا استثناء شده است، خواندن غناي در عروسی توسط زن است و ما چه در اینمطلب پنجم این است که آن 

ندارد و این بالمالزمه، دلیل لفظی نیست؛ بلکه دلیل هاي حاضر هم مانعی گوییم که شنیدنش براي زنبالمالزمه می

عقلی است و لبی است و اطالقی در دلیل، از قبیل یجوز للمغنّی ألغنا للعرائس و یجوز االستماع، اینطور چیزي در 

 گوییم استماع دیگرانروایت ندارد که بگوییم اطالق دارد و استماع در هر کجا جایز است. خیر! آنچه را که ما می

طور که در اصول مالحظه عقلی و لبی که بالمالزمه باشد، قائل به این جواز هستیم. حال، همان مجاز است، به دلیل

اید، در این دلیل لبی و عقلی، اطالقی نیست. أدلّه لبّی و عقلی اطالق نداشته و مقدمات حکمت در آن جاري کرده

ي ابزاري به غناي وسیلهوار جلسه را گوش کند یا همزمان بهشود. بر اساس این دلیل اصولی، اگر کسی بعداً ننمی

استثناء شده در آن جلسه را گوش دهد، این جایز نیست. بله! اگر جلسه عروسی چند سالن است که باقی هم گوش 

شود؛ اما اگر در مجلس عروسی نیست ها هستند، البته مشکلی ندارد و استماعش شامل دلیل میدهند و صرفاً زنمی

که این امر، مخصوص همان جلسه دهد، این وجهی ندارد؛ بخاطر ایناي گوش میو همزمان با استفاده از ابزار رسانه

ها باشند. این استماع، اتعم از که مستمع در غیر جلسه عروسی، زناست؛ چه همزمان و چه غیر همزمان ولو این

چه را که ن شخص، حاضر در جلسه عروسی نیست و ما آنکه آکه مستمع زن یا مرد باشد، حرام است. براي ایناین

که زن هایی هستند که در مجلس حضور دارند و بیش از آن ولو اینتوانیم بالمالزمه اثبات کنیم، همانصرفاً می

چه در عروسی خوانده باشد، بعید نیست که بگوییم در عروسی یشود. نوار خواننده نیز، چنانباشند، شامل آن نم

اما اگر نواري است که در  ؛جواز گوش دادن وجود دارد؛ زیرا جنس عروسی مالك است و نه بیش از آن دیگري

شود؛ اگر چه که متداول است، باید نسبت به آن تأمّل کرد. دقت عروسی خوانده نشده است و در عروسی گذاشته می

ته اگر زنی در مجلس عروسی خوانده باشد کنیم که نوار زنی باید باشد که در مجلس عروسی زنانه خوانده است. الب

شود آن را در مجلس نحوي بوده است که حرام بوده باشد، بعید نیست که القاي خصوصیت کنیم و بگوییم که میو به
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چه را که شرع اجازه داده، آن است که زن در مجلس عروسی زنانه بخواند؛ اما دیگرانی که در عروسی گذاشت. آن

آن نوارش را گوش دهند، این داراي اشکال است. بحث دیگر، بحث سماع و استماع است.  مجلس نیستند و بعد

جا هم همان است. این مطالب، پنج، شش جا گفتیم، اینسماع و استماع، تابع همان صوت اجنبی است که هر چه آن

که غناي زن براي زنان در  توان گفت که مشهور این استثنا را قبول دارندبحث در ضمن این استثناي اول بود که می

مجلس عروسی مانعی ندارد. این استثناي اول در بحث استثنائات باب حرمت غنا، با فروعات ذیلش بود. بحث ابزار 

 و ادوات را بعد از تمام شدن این فصل، در یک جلسه کامل عنوان خواهیم نمود.

 استثناء عیدین :دوماستثناء 

 در اعیاد حکم استثناء غنا
این هم از جمله مستثنیاتی است  خوانی در عیدین یا اعیاد است.ء دوم از مبحث حرمت غنا، غنا و آوازهاستثنا 

لحاظ فتاوا به قرصی استثناء اول نیست. از دوره سرائر تا زمان معاصر، که در کلمات بعضی بزرگان آمده است؛ اما به

یعنی در کتب قرون دوم، سوم و چهارم هجري، این در خیلی از کتب، استثناي عروسی آمده است؛ اما در قبل آن؛ 

بعد، اما از قرون پنج و شش به ؛کنیماستثنائات جز نائحه چیزي نیست. نائحه هم بعدش است که البته بعد بحث می

لحاظ فتوا که اما استثناء اعیاد خیلی کمتر است. این به ؛استثنائاتی وجود دارد که غالباً در کتب بزرگان آمده است

 ستثنائات غنا در اعیاد، خیلی قرص نیست؛ا

 غنا در اعیاد يروایات استثنا
بینیم که تنها یک روایت دارد؛ گرچه که در یک یا دو روایت ضعیفی لحاظ روایات هم اگر نگاه کنیم، میاما به 

ت. پس استثناء در اند، استثناء در اعیاد آمده است؛ اما آن روایت هم ضعیف اسکه حضرت امام هم به آن اشاره کرده

اما در عین حال، کسانی این  ؛لحاظ روایت داراي کثرت استاعیاد، نه از نظر فتاوا داراي غنا و اشتهار است و نه به

 اند.قسم دوم را نیز استثناء کرده
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 بن جعفرروایت علی يالف: بررسی سند
کنیم. مستند مستثنی دوم؛ یعنی استثناء بار دیگر خوانده و بعد بررسی میمستند این بحث؛ یعنی روایات را یک 

ع) است که دو ( کاظمبن جعفر از برادرشان امام عیدین یا اعیاد، روایت پنجم همین باب پانزدهم است. روایت علی

بن جعفر است که سند اول سند نقل دارد. یک نقل از قرب اإلسناد است و نقل دیگرش هم از کتاب خودِ علی

دوم معتبر است و لذا این روایت، حدّأقل یک سند معتبر دارد. این کتاب البته مانند مقتل أبی معتبري نیست؛ اما سند 

طور نیست که خود این کتاب االن موجود باشد؛ بلکه کتابی است اند و اینهایی است که جمع کردهمخنف از کتاب

وییم که این کتاب، همان کتاب یشود بگحساب و کتاب نیست؛ ولی نمکه جمع شده است و البته جمع کردنش بی

طور است و این کتابی که در حال حاضر به این نام در بازار موجود است، عین آن است. کتاب علی بن جعفر این

اي است که در کتب اربعه و جاهاي مختلف دیگر بوده است و تتمّه فقهیش را هم کتاب نیست؛ بلکه روایات پراکنده

 اهللا عبداند. این روایت از نظر سند معتبر است. متنش عبارت است از بن جعفر گذاشتهاند و اسمش را کتاب علیداده

 فی یصلح هل الغناء عن سألته: قال أخیه عن جعفر، بن علی عن الحسن، بن اهللا عبد عن) اإلسناد قرب( فی جعفر بن

 ۱».هب یعص لم ما به بأس ال«: قال والفرح واألضحى الفطر

 بن جعفرعلی روایتداللی ب: بررسی 
است که نسخه  البأس به ما لم یعص بهدر این روایت، مجموعاً چهار نسخه و حدس وجود دارد. نسخه اول،  

ما ي آن نشود. نسخه دوم که در وسائل آمده است، قرب اإلسناد است؛ یعنی مانعی ندارد مادامی که عصیانی ضمیمه

گویند که معنایی ندارد. نسخه سوم که در بعضی نسخ است و احتمال هم با آن است که این را معموالً می لم یؤمر به

باشد؛ یعنی مادامی که این خواندن همراه با ادوات یا مزامیر نباشد. یک  مالم یُزمر بهمساعد است، این است که 

آن، این است که متن روایت، مالم یؤزر بوده کنند و حدسی هم زده شده است که حضرت امام این حدس را نقل می

شود. ي قرب اإلسناد هم یکی میوقت، با آن نسخهآید که به معناي گناه است که آناست و یؤزر از همان وزر می

جا چهار نسخه، حدس و تعبیر وجود دارد که در این اند. پس در ایني چهارم را هم بعید ندانستهاین حدس و نسخه

رود. ما لم یؤزر و ما لم یُعصم هم که یک معنا اشتباه بوده و کنار می ، آن لم یؤمرش اصالً معنایی ندارد وچهار تعبیر
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شود که دو احتمال در این روایت وجود دارد. یکی لم یؤزر و لم اما لم یزمر معناي دیگري دارد. نتیجه این می ؛دارد

ه یعنی مادامی که داراي ابزار و ادوات نباشد که یک قید یعص است که یک معنا دارند و یکی هم لم یزمر است؛ ک

اضافه است. در نسخه معتبر، لم یُعص نیست؛ چون لم یُعص مال قرب اإلسناد است. در مجموع از بین این چهار 

که گوید که مادامی اي دارد و میشود تقویت کرد، همان لم یُزمر است که یک قید و بار اضافهچه را که میاعتبار آن

 همراه با ادوات نشود، مانعی ندارد.

 اقوال پیرامون استثناء عیدین

 الف: حضرت امام خمینی
شود به این روایت فتوا داد و عمل کرد؟ حضرت امام در جا وجود دارد حال، آیا میاین روایتی است که در این 

استثناء کرد. علتش هم این است که شود این مورد دوم را جا همراه نیستند. ایشان نظرشان این است که نمیاین

که با شرافت عیدین تناسب ندارد، بعید که روایت معتبر بوده و داللتش هم واضح است، از حیث اینرقم اینعلی

جا اعراضی صورت نگرفته است؛ ولی کمتر فتوا به توان بر اساس آن فتوا داد. البته در اینفرمایند نمیدانسته و می

 .این داده شده است

 اهللا اعرافی و مشهورب: آیت
جا ثابت است که بر اساس آن مشهور کدام از این نکات تام نیست. چون نه اعراضی در اینآید که هیچنظر میبه 

اعراض کرده باشند واز طرف دیگر درباره شرافت عیدین نیز باید گفت که البته و اگرچه عیدین خیلی شرافت دارد؛ 

که روایت معتبر را کنار بگذاریم. این دو وجه شود؛ براي ایناست و این دالیل وجهی نمیاما این اجازه داده شده 

 تمام است که بیان گردید. وجه دیگري هم دارد که انشاله فردا.
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