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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مطلق اعیاد .1

 دوم استثنايسوم با  استثناينسبت 
سوم با  استثناينسبت این  سوم این است که کسی مطلق اعیاد و مواقع سرور و شادمانی را استثناء کند. استثناياما  

ها هم در دوم، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی اگر کسی قول مطلق را بپذیرد؛ طبعاً عید فطر و اضحی و این استثناي

که در مواقع سوم، مفهوم اعمی است و قول به این استثنايبنابراین، این تباینی با آن قسم ندارد؛ بلکه  ؛گنجدآن می

 ادمانی و سرور هست، مانعی ندارد.سرور، شادمانی و اعیاد و مواقعی که معَدّ براي نوعی ش

 سوم از حکم مطلق غنا استثنايبررسی سیر تاریخی 
هاي متعارف و غیر معَدّ براي سرور و شادمانی اشکال دارد؛ اما مواقعی مانند شود که در زماندر حقیقت گفته می 

 استثنايسوم قرار دارد. این  ثناياستتوان در را می تولد فرزند و اعیاد مذهبی که وقت جشن و سرور و شادمانی است

معموالً به آن  به کتاب سلسلۀ الینابیع الفقهیه که در سیر تاریخی مباحث، هاي ندارد و بر اساس مراجعسوم در فتاوا سابقه

م هاي اولیه هبینیم و حتی در مباحث متأخرین و قرون بعد از قرنعام در این زمینه نمی طوربهکنیم، فتوایی مراجعه می

شود، در بین متأخرین هم آقایانی مانند آقاي خوئی و حضرت امام هم آن را به این شکل فتوایی در این باب دیده نمی

 اند.جناب آقاي مکارم در کتابشان این مسئله را مطرح کرده اند. البتهمطرح نکرده

 جعفر علی بنروایت  سوم: استثنايدلیل 

 جعفر علی بنروایت  يالف: بررسی اعتبار سند
 به اینشود اطالق این استثناء را پذیرفت؛ ابتدا باید مستند این قصه را باید پیدا و بررسی کنیم تا ببینیم که آیا می 

که محرم است حالل شود؟ آیا چنین چیزي هست یا نیست؟ گفتیم که در  غنائیمعنا که در مواقع سرور و شادمانی، 

شود چنین ی هم استثناء هست. حال، آیا در مطلق اعیاد و مواقع سرور، میاستثناء وجود دارد و در فطر و اضح أعراس

سوم، روایت پنجم از باب پانزدهم از ابواب ما یکتسب به هست که تا به  استثناياستثنائی را پذیرفت یا نه؟ مستند این 

جعفر باشد  علی بنروایت  کهآنایم. این روایت، دو سند دارد و سند دوم اکنون، چند بار این روایت را مالحظه کرده
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 جَعْفَرٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْإِسْنَادِ قُرْبِ فِی جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُاست که  طورایندرست است. متن روایت 

 .۱»بِه یُعْصَ لَمْ مَا بِهِ بَأْسَ لَا« قَالَ الْفَرَحِ وَ لْأَضْحَىا وَ الْفِطْرِ فِی یَصْلُحُ هَلْ الْغِنَاءِ  عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ أَخِیهِ عَنْ

 جعفر علی بنب: بررسی اعتبار داللیِ روایت 
سوم است. حال کجاي روایت؟  استثنايما لم یزمر به است. این روایت، مستند  هگفتیم که بیشتر احتمال صحت نسخ 

و دلیل آن معتبر است. چون در آن  فرح است. در اضحی و فطر و فرح گفته شده است که این روایت هجواب، کلم

شادمانی است، آمده است و فرح؛ حتی از اعیاد هم باالتر است. البته مقصود از فرح؛ یعنی  به معنايعنوان فرح که 

ر نی و آالت لهو و لعب نباشد، مانعی ندارد. مواقع و مواضع سرور و شادمانی که اگر در آن معصیت دیگري یا نواختن د

شود. این استدالل است. ، اعیاد و بلکه کمی فراتر از اعیاد را نیز شامل میاینجااین مستند این بحث است که فرح در 

 شود معنا کرد.شود گفت؟ لغت فرح را چند جور میحال، راجع به این استدالل چه می

 »فرح« لغتاقوال و احتماالت در 

 مطلق سرور است به معناياحتمال اول: فرح 
 شود مقصود را مواقعی عنوان کردمی اینجااولین معناي فرح، معناي حقیقی لغت فرح، یعنی مطلق سرور است و در  

 که در آن، سرور و شادمانی وجود دارد.

 احتمال دوم: فرح به معناي سرور در مطلق اعیاد اجتماعی و امثال آن است
تواند اعم از اعیاد مذهبی، مانند عید فطر و أضحی فرح، مواقع سروري است که این مواقع سرور میمعناي دوم  

گیرد؛ ولی منشأ شرعی ندارد میباشد که موالید یا اعیاد ملی که در آن، سرورهاي عمومی و اجتماعی است را هم در بر

نوع چهارم)، شادمانی است؛ اما از آن نوع ( فرحنوع و معناي دیگر  و منشأ طبیعی از قبیل نوروز و امثالهم دارد.

اي هاي فردي و خانوادگی و جمعی و قبیلههاي عمومی اجتماعی نیست؛ بلکه مثل عروسی است؛ یعنی شاديشادي

هاي اجتماعی در سطح وسیع است؛ شود و نه مثل فطر و اضحی و غدیر و نوروز که شادياست که یک وقتی محقق می

مانند تولد، ختنه و سالگرد ازدواج و  ؛شودصورت موردي در انسان پیدا میهایی است که بهشادي بلکه مراد از آن،

سفرهاي زیارتی و از این قبیل چیزها. اگر فرح را به معناي اولش بگیریم؛ یعنی ظاهر اطالقش را بگیریم، معنایش به 

 الفرح. فرمایند وطر و االضحی بعد میگیرد. هل یصلح الغناء فی الفها را میقدري وسیع است که همه این
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 بررسی مجدّد احتمال اول در معناي فرح

سؤال: آیا مراد از فرح در روایت، مفهوم عام و مطلق آن؛ اعم از اجتماعی، مذهبی و مانند آن 

 است؟
که آیا عنوان فرح در روایت، غناي در همه این مواقع و مظان سرور و شادمانی اجتماعی،  شودمیسؤال این  درواقع 

؟ این یک معناست که گیرددر برمیو اقسام و انواع مختلف فرح و شادي را  غیرمذهبیفردي، خانوادگی، مذهبی یا 

این است که گرچه  هملت آن شود این را قائل شد. عاش هم همین است. این معناي اول است که نمیظهور اطالقی

تواند رابطه مطلق و مقید باشد و اگر مقید باشد از نظر فنی توانیم این را اخص از ادله حرمت غنا بگیریم و میمی

گوید که غنا، در مواقع فرح، شادي و فرماید که غنا حرام است و این دلیل میغنا می هکه ادلمشکلی نیست؛ براي این

 اینجاشود همان قاعده را در زند و میعش حالل است و این اخص از آن است و آن را تقیید میوسی به معنايسرور 

دوم بود؛ بلکه  استثنايی که دیروز بحث کردیم که اجرا کرد و گفت که این هم از مستثنیات است و نه فقط فطر و اضحای

این از نظر فنی و در ابتداي نظر مانعی ندارد؛  ها جزء مستثنیات است و گفتنگوییم، کل اعیاد و مواقع سرور و اینمی

 هگوییم که در همکه آن مطلق است و این هم مقید است و میاین به جهتغنا ندارد؛  هاي با ادلچون از نظر فنی معارضه

 هاي اجتماعیِ عمومیِ یا ملی و مذهبی و امثالهم از آن استثناء شده و شارع اجازه داده است.مواقعِ جشن

 خ: بنا به دالیلی، مراد از فرح در روایت، معناي عام و مطلق آن نیستپاس
ها مطلق است و این مقید است و جزء غنا ندارد، چون آن هدر بادي نظر، این معناي اول از روایت، تعارضی با ادل 

 شود؛مستثنیات می

 دنبال دارد را بهص اکثر یکه مخالف عرف است، تخصدلیل اول: این معناي از فرح عالوه بر این
چسبی نیست، حال مانند بعضی غنا بر غیر موارد سرور و شادمانی، یک حمل خیلی دل هکه حمل ادلاین به دلیلاما  

گویید غنا حالل نیست، حرام اند که شما میهست؛ چون بعضی این اشکال را کرده اینجاگوییم که تخصیص اکثر در نمی

که آن ، اینحالدرعینزنید، این شاید تخصیص اکثر نباشد؛ ولی ور را تخصیص میمواقع فرح و سر هاست و بعد هم

اطالق را، با آن روایات و با آن کثرتی که داشت، حمل بر جاهایی کنیم که موقع فرح و شادي فردي و اجتماعی است، 

هایی که راجع به دات و مذمتکه آن انبوه روایات و آن همه تأکیپسندد. ایناگر نگوییم کم است؛ ولی عرف خیلی نمی

ها تنها در باب امور فردي است و در مواردي که سرور شکل خانوادگی، اجتماعی، آن هغنا آمده بود را بگوییم که هم

 ها اشکال ندارد،از این کدامهیچدارد،  غیرمذهبیمذهبی و 
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 اعصار بوده استین معناي از فرح، مخالف با ارتکاز فقهی و سیره علما در طول ادلیل دوم: 
تواند این را بپسندد. شاید همین مطلب، سرّ آن است قبول چنین چیزي بعید است و ذهن فقهی و ارتکاز فقهی نمی 

مطلقی  استثناي؛ خصوصاً در اعصار متقدم، چنین فقهاکدام از در باب مستثنیات، هیچ هکه با وجود اعتبار روایات وارد

ایت است که فرح را حمل بر معناي اطالقی خودش کنیم و بگوییم که فرح عبارت از اند. این یک معنا در رونیاورده

که اجتماعی، مذهبی و امثالهم باشد و مواقعی است که در آن سرور و شادي است با همه اطالقاتی که دارد؛ اعم از این

مطلق و  اشرابطهشود و مقید می بخواهیم حمل بر چنین معناي موسّعی بکنیم؛ گرچه این چنانچه. گیرددر برمیهمه را 

که عام و مطلق ما اختصاص به غیر این پیدا بکند ولو نگوییم فرد نادر است؛ ولی باز ارتکاز این را مقید است؛ اما این

فقهی انسان  هآید که این معنا با ارتکازات فقهی و شاممی به نظرپذیرد. اگر بخواهیم این معناي اول را بپذیریم، نمی

عادي و معمولی این کار را نکنید؛ اما در  شرایطها را بگوید که در ار نیست که آن همه احادیث و عتاب و خطابسازگ

اطالق  ها ندارد وها گفته شود که استثناء شده است؛ آن هم به هر شکلی و زن و مرد و اینسرور و شادمانی و همه این

نبوده و انسان  پذیرشقابلآید، می به نظرین معناي اول است که روایت اعراض که قیودي در آن بود. ا برخالفدارد، 

گفتیم  آنچهاست. طبق  هااینتواند زیر بار این معنا برود و شاید هم به همین دلیل است که چنین اطالقی در فتاوا و نمی

داشت درستی از این روایت توانیم فرح را به معناي اطالقش أخذ کنیم و حتماً باید قیدي بزنیم تا برمعلوم شد که نمی

 شود این روایت را معنا کرد.صورت پذیرد. از این معناي اول که بیرون بیاییم، چند جور می

 بررسی مجدد احتمال دوم در معناي فرح
مقصود از فرح، اطالق معنایی آن نیست بلکه مراد از آن، اعیادي از قبیل فطر و  معناي دوم فرح، آن است که بگوییم 

اما چیزهاي فردي را  ؛ت؛ یعنی فقط بحث اعیاد است؛ حال این اعیاد مذهبی باشد یا عمومی و ملی باشداضحی اس

توان استفاده نمود. این معناي دوم، خیلی مبتالي به میاز کلمه فرح  به اینجاگیرد. این دو معنا و احتمال است که تا نمی

 طوراینطرفی حمل مطلق بر فرد نادر نیست و از طرف دیگر، که اگر این مقصود باشد، از آن مشکل نیست. براي این

شود حمل بگوید که در عمومات و اطالقات نمی طورکلیبههم نیست که ذهن انسان خیلی با آن ناسازگار باشد؛ یعنی 

تا  ا بگیریم، اگر بخواهیم مطلق اعیاد از قبیل، اعیاد ملی و مذهبی و امثالهم رحالدرعینکرد و مقید به این کرد. ولی 

هم باقی است. معناي سوم فرح آن است که فقط اعیاد مذهبی از قبیل  اینجاحدي عدم تناسب و عدم مساعده اعتبار، 

 شود که شادي در آن را شرع هم به رسمیت شناخته است.فطر و اضحی را شامل می
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 احتمال سوم در معناي سوم فرح
بگوییم فطر و اضحی و چیزهایی مثل  درواقعآن را پذیرفت؛ یعنی  این معناي سوم، قدر متیقنی است که شاید بشود 

 است. قبولقابلشود و فطر و اضحی؛ مثل غدیر را شامل می

 احتمال چهارم در معناي فرح
گذشته  هالبته معناي چهارمی هم فرح دارد و آن این است که بگوییم مقصود از فرح عروسی است که در جلس 

در آن ذکر شده است. این احتمال خیلی بعید  أعراساش هم همان روایاتی است که قرینهدرباره آن بحث نمودیم. 

چیزي از این قبیل  کهاینکه فرح معناي اطالقی دارد و در کنار عید فطر و اضحی قرینیتی دارد؛ براي نیست؛ ولو این

بگوییم که مقصود از فرح همان ، چون در روایات دیگر بحث عروسی آمده است، ممکن است حالدرعیناما  ؛است

کند؛ یعنی روایت وقت، این احتماالت تعارض پیدا میعروسی است. اگر بگوییم که مقصود از فرح فقط عروسی است آن

 کند.اجمال پیدا می

 مختار مصنف

جمال روایت اند، علتش همین اکه فقها از اول تا امروز، جز چند نفر از متأخرین این را نگفتهآید اینمی به نظر 

شود این احتمال چهارم را پذیرفت. از این معنا که اگر روایت بخواهد مطلق بوده و معناي اول باشد، نمی به ایناست؛ 

گوییم که هر یک از احتماالت باال ممکن است و قدر متیقنی هم نیست. چون یک احتمال می بیاییممعنا هم که بیرون 

هاست و لذا چون اطالق این حمل روایت، بر معناي مطلق فرح و شادي آن هم این است که عروسی باشد که مقابل

گانه عین کنیم و وقتی بیرون بیاییم، در معانی سه ول بود، از آن معناي اول باید غمضیساعده االعتبار که معناي اال

در متیقنی هم وجود تواند تصمیمی بگیرد و چون یک احتمال عروسی است، دیگر قشود و نمیبعدي، انسان مردد می

هم از نظر اصولی خیلی وجهی ندارد. از بیرون که نگاه کنیم، روایات گرفت و آن شودمیالمجازات هم نندارد و اقرب

بینیم که فطر و اضحی کنیم، میگوید، بعید نیست که مقصود از فرح، عروسی باشد؛ ولی روایات را که نگاه میدیگر می

 اهد فرح را بگوید و چیزهاي دیگري از قبیل فطر و اضحی.خوگفته است و احتماالً می

 احتمال پنجم در معناي فرح
احتمال پنجمی هم در روایات وجود دارد و آن این است که مقصود از فرح، اعیاد مذهبی از قبیل فطر و اضحی و  

گفته شده جمع بین این دو  ز فرحکه مقصود ایعنی این دو قرینه را با هم جمع کنیم؛ ولی اطمینانی به این ؛عروسی باشد

 باشد، وجود ندارد.
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 ها بر معناي فرح در روایتگانه و ردّ داللت آنبررسی مجدد احتماالت پنج
، بیاییمتوانیم بپذیریم و از آن هم که بیرون اش است را نمی، آن معناي اول که اطالق است و ظهور اولیهدرهرحال 

ار دشواري است؛ گرچه که در مجموع، معناي دوم ارجح هست که بگوییم مقصود از احتماالت ک اطمینان به یکی از این

فرح، اعیاد اضحی و فطر و چیزهاي مذهبی دیگري که از این قبیل است؛ اما رجحانش در حدي نیست که انسان 

هاي متأخر، هواسطه آن تصمیمی بگیرد. شاید به همین دلیل بوده است که فقهاي قبل از مرحوم شیخ تا همین دوربه

وجود روایات دیگر به آن فتوا داده شده است و مستند به این  به خاطراند؛ جز عروسی که معموالً به این فتوا نداده

نیست. شاید فطر و اضحی هم که به آن فتوا داده شده است، به دلیل این باشد که در یک روایتی است که فرح آمده 

فطر و اضحی گفته شده و در روایت دیگر  رح را خوب معنا کند و بعد درتوانسته است فها نمیاست و جمع این

توانیم معناي واضحی پذیریم؛ ولی براي کلمه فرح نمیاند. البته ما قائل به تالزمی نیستیم و فطر و اضحی را مینپذیرفته

خواهد که کسی بگوید، جرئت می آید که یک نوع اجمالی وجود دارد ومی به نظرمپیدا کنیم که به آن نظر و فتوي دهیم. 

شود. البته گفتیم که اعیاد مذهبی مثل فطر و أضحی بعید اعیاد مذهبی یا هر نوع مواقع سرور و شادي را شامل می ههم

که بگوید، اعیاد مذهبی از قبیل اضحی و کند بر این نیست که رجحان داشته باشد؛ اما این اجمالی است. اگر کسی جرئت

تواند تواند به آن فتوي دهد؛ ولی دشوار است. البته کسی جرئت داشته باشد، مین در روایات است، میفطر قدر متیق

جهت مبتالي به آن نشوید؛ اما وقتی مراسم مهم شارع غنا را حرام کرده است، مرادش این بوده است که بی کهبگوید، این

دهند که وان این را گفت؛ ولی آن روایات اجازه نمیتاست و موقعیت جشن و سرور است، شارع اجازه داده است. می

تواند به قدر متیقن واضحی مطمئن شود و لذا است که این این اولی را بگویید و از اولی که بیرون بیایید، انسان نمی

سی و عید فطر سه استثناء را بحث کردیم. استثناء اول و دوم؛ یعنی عرو حالتابه بنابراین ؛پذیریمسوم را ما نمی استثناي

 قبولقابلآید که می به نظربود؛ اما احتمال سوم که مطلق مواقع شادي و سرور یا مطلق اعیاد است،  قبولقابلو أضحی 

تر است. اهل فتوي قبولقابلکه اعیاد مذهبی از قبیل فطر و اضحی آن را بگوییم، این احتمال، نیست؛ گر چه احتمال این

فطر و  هد فتوي دهد با این مقدمات، باید بگوید که عروسی با قیودي که گفتیم جایز است ونیستیم؛ ولی اگر کسی بخوا

اضحی هم جایز است و در اعیاد مذهبی از قبیل فطر و اضحی هم ممکن است که قائل به جواز شویم؛ ولی احتیاط 

ر اعیاد جایز نیست؛ ولی اعیاد غیر گوییم که در غیباید قائل به احتیاط واجب شد. می اینجاواجب، بر ترك آن است. در 

ها که مذهبی است، احتیاط واجب، در ترك غنا در این موارد است. معناي احتیاط از فطر و اضحی، مثل غدیر و این

واجب این است که اگر کسی آمد و گفت این فرح در کنار اضحی و فطر، چیزي از قبیل اضحی و فطر است. کسی که 

از  اینجاکه کنم؛ اگر این تشخیص را دادي عمل کن. مخلص کالم اینگوید که من منع نمیدهد، میاحتیاط فتوي می
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جاهایی نیست که انسان جزم داشته باشد یا خیلی تردید داشته باشد؛ بلکه راه براي کسی که جرئت استدالل و فتوا را 

 داشته باشد باز است.

 بررسی دو نوع احتیاط واجب 
اي راجع به احتیاط واجب عرض کنم که خارج از بحث فعلی آمد، من نکته اینجااحتیاط واجب در  هچون کلم 

شود است. نظر مشهور فقها این است که اگر کسی احتیاط واجب داشت، اگر قید أعلمیت را شرط بداند، در آن مسئله می

اند به دیگري مراجعه کند. بعضی مانند مرحوم توگوید که مکلف میبه فتواي دیگري مراجعه کرد. اگر هم شرط نداند می

اند که اند و گفتهدر حواشی عروه از ایشان آمده است، دقت کرده کهچنانآنعلیه،  اهللارضوانحاج سید احمد خوانساري 

 طور مطلق گفت به فاالعلم مراجعه کن؛ بلکه دو نوع احتیاط واجب است.شود بههاي واجب دو نوع است و نمیاحتیاط

 الف: نوع اول احتیاط واجب
تواند برسد؛ یعنی در یک تردید واضح نمی به نتیجهیک نوع احتیاط واجب، این است که مجتهد در مقام استنباط،  

، از نوع اینجاتوانیم به دیگري مراجعه کنیم؛ چون این احتیاط واجب در می اینجافرماید که در ماند، ایشان میباقی می

، او اینجااش این است که در طرف مسئله است و نتیجهنظر بودن فقیه است و نداشتن جرئت در گرفتن یکمعناي بی

رتبه او تراز او است و نظر دارد، مراجعه کند و اگر مجتهد همنظري ندارد و او که نظر ندارد، باید به مجتهد دیگري که هم

 د مراجعه کند. این یک نوع احتیاط واجب است.نیست، به مجتهد در رتبه بعدش بای

 ب: نوع دوم احتیاط واجب
گوید که من آن را قبول کند و میهاي واجبی هم داریم که شخص مجتهد، نظر مخالف هم را تخطئه میاما احتیاط 

در کثیر  مثالً ؛کردشود به او مراجعه گوید که نمیمی اینجاخوب بپذیرم. در  توانمنمیندارم منتهی، این طرف را هم 

دهد؛ ولی راننده نیست. این اختالف جدي است که آیا نمازش اي چند سفر کاري انجام میالسفر؛ یعنی کسی که هفته

گفتند که بقیه افراد ها فقط معتقد به قصر نماز راننده بودند و میتمام است یا قصر است؟ مثل حضرت امام و این

به دلیل مراجعه  اینجاانسان در  کهوقتیدر طرف مقابل است. ممکن است  غالباً، ااینجنمازشان قصر است. مشهور در 

گوید، من از این دلیل، نتوانستم برداشت کنم که احکام تمامیت سفر براي راننده به مشاغل بیند که فقیه میکند میمی

گویی و خودي میگویم که بیا بگوید می. اگر کسی خالف این رنتوانستمکه من اما نه این ؛کنددیگر هم تسرّي پیدا می

بنابراین دو نوع  ؛تواند به دیگري مراجعه کندتوانی این برداشت را بکنی و در این مورد از احتیاط واجب، نمینمی

کند؛ ولی در ذهن او منعی نیست که ماند و تردید میاحتیاط واجب داریم. یک احتیاط واجب این است که فقیه می
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نظر است، ما چون او بی اینجاشود. در ی دارد و برایش نسبت به یکی از اطراف قصه اطمینان حاصل میدیگري برداشت

شود، این برداشت را کرد گوید که نه! مینظر نیست و میاما یک جایی است که او بی ؛کنیمبه طرف دیگري مراجعه می

گویند که در گوید که باید احتیاط کند. بعضی میا میکند و لذو نه آن برداشت را و برداشت مجتهد دیگر را تخطئه می

هاي واجب را احتیاط هشود همشود به دیگري مراجعه کرد. حرف من این است که نمیاین نوع دوم احتیاط واجب، نمی

تواند در هر جایی که ایشان احتیاط واجب داشت، به دیگري ارجاع داد. اگر کسی مقلد آقاي خوانساري شد، نمی

جعه کند؛ بلکه باید ابتدا از ایشان بپرسد که آن مسئله از نوع اول احتیاط واجب است یا از نوع دوم آن. دقت ایشان مرا

گویند؛ بلکه است. این یک بحث نظري است که محلش در اجتهاد و تقلید است. غالب فقها این را نمی توجهقابل

 پرانتزي بود که در جاي خود باید بحث شود. هرد. این یک نکتتوان مراجعه کگویند که مطلق احتیاطات واجب را میمی

 اول و دوم استثنايچند مطلب پیرامون 
عنوان مکمّل، چند نکته در مورد عید فطر ، سه استثناء در باب حرمت غنا را بحث کردیم. بد نیست که بهبه اینجاتا  

عنوان شود. این چند نکته که بهمل اعیاد دیگر هم میو اضحی بگوییم. البته اگر اعیاد دیگر را هم کسی قائل شد، شا

 دوم و سوم است. استثنايبهشود، مربوط مکمل گفته می

 شودمطلب اول: خواندن در اعیاد مختص زنان نبوده؛ بلکه مردان را هم شامل می
ها، اختصاص به زن ندارد و در مجالس زنانه نیست؛ بلکه بحث عروسی برخالفاولین نکته این است که این بحث  

تواند بخواند. سوم یا حداقل دوم را بپذیریم، اختصاص به زن ندارد و مرد هم می استثنايتواند بخواند. اگر مرد هم می

ت به عروسی مقیدش دوم و سوم نیست. این روایت مطلق است منتهی، آن نسب استثنايکه این قید، در این براي این

 شود؛ اما در فطر و اضحی دیگر مقیدي نداریم.می

و  بر حرمتگیرد و لزوماً داللتی غنا را می لب دوم: داللت روایات فقط مسئلهمط

 عدم حرمت امور دیگر ندارد
زر است. یؤذیلش هم ما لم یعص به یا ما لم کند و نکته دوم، این است که این روایات، فقط حیث غنا را تحریم می 

گوید که غنا از حیث حرمت غنا، طور است. چون حکم حیثی است؛ یعنی فقط میاگر این قید هم نبود، باز هم همین

 هکند. این هم روشن است؛ حال چه نسخبرداشته شد؛ اما حرمت اختالط زن و مرد و محرمات دیگر را طبعاً محدود نمی

ین است و لذا ما لم یعص به یا ما لم یؤزر، قید احترازي نیست و قیدي ما لم یعص باشد چه نباشد. اگر نباشد هم هم

 همین قید هست. همنیست که اگر نباشد ما نفهمیم؛ بلکه اگر نباشد 
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) در روایات اطالق خودش را داشته و جداي یزمرلم ( یقیموسمطلب سوم: آالت 

 از بحث غنا است
گوید، مادامی که آالت موسیقی ما لم یزمر به است که میسوم، این است که آالت موسیقی هم یک نسخه  هنکت 

اي است که در است. چون آالت موسیقی، خودش اطالقات دیگري دارد. این هم نکته طورایننباشد. آن هم اگر نبود، 

 فطر و اضحی است. این سه استثناء بود که بیان شد.

 حرمت غنا چهارم از ادله استثنايبررسی  

 چهارم استثنايمی الف: توضیح مفهو
جایز است. این هم  غناشترها،  هکه در مقام راه بردن شترها و قافلاین به معنايچهارم، حدا باإلبل است؛  استثناي 

نظري است که در بعضی از فتاوا از قدیم وجود داشته و در متأخرین هم هست. این امر متعارف و مرسومی بوده است 

ب با شتر بوده و شتر هم انس خاصی با آواز خوش دارد و با شنیدن آواز خوش، آرام و که سر و کار عراین به خاطرکه 

 چهارم از حرمت استثنايعنوان استثناء شده است و از آن به اینجاکند، گفته شده است که غناي در تر حرکت میجدي

تر راه که آرامبَرد، براي اینو سفر می غنا، نام برده شده است. گفته شده است که وقتی ساربان، کاروان شترها را به سیر

 غنا بخواند. این استثناء، دو دلیل دارد. آنجاتواند بروند، می

 چهارم استثنايوارده بر  ب: بررسی ادله

 چهارم استثنايالف: دلیل اول بر 
ها، از سنن بیهقی نقل دلیل اول، روایتی است که از اهل سنت نقل شده است و آقاي خوئی و حضرت امام و این 

و اند. قصه آن است که حضرت به کسی که جمّال بود فرمودند که او را خوب به حرکت در بیاور. بعدش دارد که کرده

یک روایتی است که در کتاب حضرت امام و آقاي  و حضرت هم چیزي نگفتند؛ که تقریر حضرت را دارد. این تغنّی

 بینیم.خوئی می

 اشکال به دلیل اول
جواب این دلیل این است که این روایت، یک روایت مرسله است و سندي ندارد، روایت عامیّه است و سندي ندارد  

مرسله است و از نظر خود ، در کتب شیعه این روایت نیامده است و عامیه است و در عامی هم یک طورکلیبهو اصالً 
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بنابراین، از نظر ما به طریق أولی، سند تامی ندارد. نکاتی راجع به این روایت در  ؛اهل سنت هم سند تامی ندارد

آید که چون فاقد سند است، نیازي به بحث بیشتر ندارد. می به نظرممالحظه کنید؛ اما  توانیدمیفرمایشات حضرت امام 

 چهارم ياستثناب: دلیل دوم بر 

کتاب حج، در ابواب آداب  الشیعه، دردلیل دوم، عبارت از روایت دومی است که در کتب ما در جلد هشتم وسائل 

آداب عشرت را  کهالحج، ذکر شده است. اگر خواستید آداب سفر را پیدا کنید باید در کتاب حج پیدا کنید. چنانسفر الی

اخالقی است که مستقیم ربطی به حج ندارد؛ ولی به مناسبتی در حج آمده  هم باید در کتاب حج پیدا کرد. این دو بحث

العِشره است که آخر همین جا کنار حج آمده است و یکی هم کتاباست. یکی آداب مطلقِ مسافرت است که در همین

آمده  اینجادر  هاآمده است. انواع آداب معاشرت میان انسان اینجاجلد است و ربطی به حج ندارد و به یک مناسبتی 

سوم است و لذا این جلد هشتم، یک کتاب اخالقی است. همین دو بحث آداب سفر و بخصوص احکام العشره، شاید یک

العشره آمده است. این روایت، این کتاب هم باشد که بخش زیادي از اخالق فردي و اجتماعی اسالم در این کتاب آداب

 ست.روایت اول آداب سفر در باب سی و هفتم ا

 10 


	1. مطلق اعیاد
	نسبت استثنای سوم با استثنای دوم
	بررسی سیر تاریخی استثنای سوم از حکم مطلق غنا
	دلیل استثنای سوم: روایت علی بن جعفر
	الف: بررسی اعتبار سندی روایت علی بن جعفر
	ب: بررسی اعتبار دلالیِ روایت علی بن جعفر
	اقوال و احتمالات در لغت «فرح»
	احتمال اول: فرح به معنای مطلق سرور است
	احتمال دوم: فرح به معنای سرور در مطلق اعیاد اجتماعی و امثال آن است
	بررسی مجدّد احتمال اول در معنای فرح
	سؤال: آیا مراد از فرح در روایت، مفهوم عام و مطلق آن؛ اعم از اجتماعی، مذهبی و مانند آن است؟
	پاسخ: بنا به دلایلی، مراد از فرح در روایت، معنای عام و مطلق آن نیست
	دلیل اول: این معنای از فرح علاوه بر اینکه مخالف عرف است، تخصیص اکثر را به دنبال دارد
	دلیل دوم: این معنای از فرح، مخالف با ارتکاز فقهی و سیره علما در طول اعصار بوده است


	بررسی مجدد احتمال دوم در معنای فرح
	احتمال سوم در معنای سوم فرح
	احتمال چهارم در معنای فرح
	احتمال پنجم در معنای فرح
	بررسی مجدد احتمالات پنجگانه و ردّ دلالت آنها بر معنای فرح در روایت



	بررسی دو نوع احتیاط واجب
	الف: نوع اول احتیاط واجب
	ب: نوع دوم احتیاط واجب
	چند مطلب پیرامون استثنای اول و دوم
	مطلب اول: خواندن در اعیاد مختص زنان نبوده؛ بلکه مردان را هم شامل میشود
	مطلب دوم: دلالت روایات فقط مسئله غنا را میگیرد و لزوماً دلالتی بر حرمت و عدم حرمت امور دیگر ندارد
	مطلب سوم: آلات موسیقی (لم یزمر) در روایات اطلاق خودش را داشته و جدای از بحث غنا است


	بررسی استثنای چهارم از ادله حرمت غنا
	الف: توضیح مفهومی استثنای چهارم
	ب: بررسی ادله وارده بر استثنای چهارم
	الف: دلیل اول بر استثنای چهارم
	اشکال به دلیل اول



