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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بحث نوزدهم: حضور در مجلس غنا
اما بحث نوزدهم، حضور  ؛بود غنامباحثی که مطرح شد، استماع غنا، پخش و ضبط و نشر غنا و تشویق  ازجمله

در مجلس غنا است. حضور در مجلس غنا با استماع و نشر و پخش و ضبط و با تشویق و ترغیب متفاوت است. 

کسی در مجلس غنا حضور داشته باشد ولی گوشش سنگین باشد و نشنود  مثالًگاهی ممکن است جدا از هم باشند؛ 

 .آیدنمی حساببهو حضورش نیز تشویق 

 حضور در مجلس غنا حرمت مستقل
؟ و کدام دارد میاز عناوین دیگر چه حک نظرقطعحضور با  بماهوبحث این است که حضور در مجلس غنا 

مستقل طرح کنیم این است که  طوربهما این را  شودمیکه موجب  اينکتهبراي آن عارض شود؟  تواندمیعناوین 

هم  مثالً؛ شودمیود مصداقی از امر محرم باشد، اجتماع معاصی با عناوین دیگر همراه باشد و این هم خ درجاییاگر 

 و هم حضور دارد و اگر از عناوین دیگر جدا شد خودش حکم حرمت مستقل دارد. کندمیگوش 

و اگر با عناوین دیگر جمع باشد، تأکد  شودمیاگر حرمت مستقله داشته باشد، بحث در مورد حرمت مستقله آن 

تماع نباشد. همیشه داریم از اینکه حضور باشد ولی اس . در اینجا مهم این است که تصویريدشومیو اجتماع معاصی 

بین استماع غنا و حضور در مجلس غنا، عموم و خصوص من وجه  .حضور در مجلس غنا، مالزم با استماع نیست

 است:

 عدم مالزمه حضور با استماع
پشت از  و یا دهدمیاز طریق ادوات دیگري آن را گوش  مثالًاع هست ولی حضور در مجلس نیست؛ گاهی استم

در مجلس حاضر است ولی  این زیاد است و گاهی همکه  و هم حضور داستماع دارگاهی هم . کندمیاستماع دیوار 

 .این بحث امروز است .شنودنمی و در گوش گذاشته ايپنبهگوشش سنگین است یا  مثالً؛ کندمیاستماع ن

موضوع این که در  را و بعد روایاتی اندازیممیبه بحث  نگاهینیماز یک منظر کلی ابتدا در این زمینه هم 

 طوربهاصل حضور،  .جاي بحث بیشتري دارد ،اصل بحث حضور در مجلس معصیت کرد.خواهیم  ، مالحظهواردشده
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قاعده کلی در قواعد فقهیه یک  عنوانبه است؛ لذا باید بحث نشده مبسوط صورتبه ،یک قاعده کلی عنوانبهمستقل 

 .بحث کردیمخاص  طوربهدر جلسه قبل بحث تشویق به گناه که  ؛ مانندشودبحث 

 اشاره قرآن به مجلس معصیت
؛ گیردمیاهللا مورد استهزاء قرار  یا آیات شودمیکفر گفته  هاآنکه در  کندمیمجالسی اشاره به در قرآن آیاتی 

إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى «یا ) و 69(توبه/» اکَالَّذي خاضُو خُضْتُمْ «مانند 

مجالس  گونهاینهست که خداوند از نشستن در این مضمون  باآیه  ینچند) 140(نساء/» حَدیثٍ غَیْرِه یَخُوضُوا فی

 .کندمینهی 

عصیان مراد از مربوط به مجالسی است که  ؛ بلکهتباط با مطلق مجالس معصیت نیستدر ارآیات، این مجموعه 

وَ مِنَ النَّاسِ «آیه  .اعتقادي است هاياضاللبیشتر  است که هااینآیات اهللا و اضالل و امثال  و استهزاءدر آنجا کفر 

 .به نحوي با این بحث ارتباط داردهم  )6(لقمان/» لَهْوَ الْحَدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ  مَنْ یَشْتَري

 استخراج قاعده کلی از آیات و روایات
 طوربهمعاصی در بعضی از  .دارد ايخاصهبحث مجالس شرب خمر است که روایات  ،ایاتورمورد دیگر در 

کند بر اینکه را افاده  ايعامهاشیم که قاعده اما اینکه دلیلی روایی یا خبري و حدیثی داشته ب روایت داریم؛خاص 

از طریق  این نیاز به تحقیق دارد. امکان دارد کهکبیرة، أو صغیرة کانت  اشکال دارد، حضور در مطلق مجلس معصیت

 سیم که این هم نیاز به بحث دارد.رب ايعامه قاعدهبه، جمع این مفردات

 وجود دارد: بنابراین براي حکم شرکت در مجالس معصیت، حداقل سه احتمال

 حرمت مشارکت در مطلق مجالس معصیت.قاعده عامه : 1

 حرمت شرکت در مجالس معصیت کبیره.: 2

 و در هر مورد باید به دلیلش رجوع کرد. نداردوجود  ايعامهقاعده : 3

وا بِاللَّغْوِ مَرُّوا الزُّورَ وَ إِذا مَرُّ وَ الَّذینَ ال یَشْهَدُونَ « شاهدش آیه شریفه و مسلم است درهرحال کراهتالبته اصل 

دارد که  ، یک بحث مقام اولبحث مجالس معصیت بنابراین ؛رساندمیحداقل کراهت را  که) است 72(فرقان/»کِراما

 .که ما وارد آن نشدیم است جداییبحث  ،ه کلی بگویدروایاتی که قاعد از منظر روایات خاصه است و
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 مقام دوم: حرمت حضور در مجلس معصیت با عنوان ثانویه
در مجلس  داریم که حضورآیات و روایات  غیرازبه ايثانویهعناوین  وقواعد عامه  آیامقام دوم این است که 

 :کنیممی اياشاره ، به عناوین اولیه و ثانویهدوم مقاماز ورود به  قبل مجلس غنا را منع کند یا نه؟ ازجملهمعصیت 

 مقدمه: عنوان اولیه و ثانویه
آن ذاتی با همان نگاه عرفی که عرف این عنوان را جزء ذات  .شیء است عنوان اولی یعنی عناوینی که ذاتیِ

عنوانی آمده که ، حکم روي آیدمی هااینوقتی حکمی روي کلب یا روي آب و امثال نه عنوان عارضی.  داندمی

 عنوان کلب استحاله شود. مثالًو شود ی لو اینکه ممکن است در تغییر و تحول منتف ن است وذاتی آ

و طارئ  عنوان عارضیبلکه  آیدنمی حساببهعنوان ذاتی  ،نگاه عرف دقیقدر که  هستندعناوین ثانویه عناوینی 

گاهی عنوان  .ینتفی است و گاهی هم اقلی است گاهی ربما یعرض و ربما و غالبی استاست. این عروض گاهی 

 و عروضش هماست عنوانی که ذاتی شیء نیست و عارضی  یعنی ؛گیردمیرا  هااینمی است که هر سه ثانوي مفهو

 .شودمیشامل هر سه را  أو اقلیاً  أو مساویاً اکثریاً

 مثالً؛ شودمینادر پیدا  صورتبهیعنی آنجاهایی که  ؛گوییممیعناوین اقلی  هايحالتگاهی یک عنوان ثانوي به 

که ما به  اموريغالب  .اضطرار یا اکراه یک عنوان ثانوي عارضی اقلی استو  اضطراري عارض نیست غالباًبه میته 

 ندارند.حالت اضطراري تا انجام بدهیم یا ترك بکنیم،  ایمشدهف لکآن م

 اطالق عنوان ثانویه بر همه شرایط
 وعنوان ثانوي در حد همیشگی که یکی از آن شرایط،  گیردمیرا  شرایطکه همه  عامی داردثانوي مفهوم عنوان 

باید درست درس بخوانند تا قاضی  ايعدهکه قضا یا تصدي قضا واجب است.  شدهگفتهالقضاء در کتاب .غالبی است

 تام نیست. این حکم،کنند. ادله لفظی باید به امر قضا قیام  اندخواندهکه درست  و آنجاییشوند 

موضوع  وحفظ نظام یک قاعده کلی و عنوان ثانوي است  .وجوب حفظ نظام است اشادله ترینمهمیکی از 

حفظ نظام عنوان انتزاعی کلی  .موضوعی باشد ذاتیِ ،که این عنوان نداردمثل نماز عنوان خاص و خاصی نیست 

و سیستم اگر در جامعه قاضی  .ست، قضا ایکی از مصادیق حفظ نظام .شودمیاست که بر افعال مختلف عارض 
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را متصدي  قضامنصب و حفظ نظام باید  ومرجهرجلذا براي دفع اختالل نظام و  ؛شودمی ومرجهرجقضایی نباشد، 

 شود.

نوان بلکه عواجب است؛  قضا: در طول تاریخ همیشه واجب بوده ولی وجوبش عنوان اولی نیست که بگوییم قضا

قرون  هايدورهدر طول  .غالبی است بلکهاقلی نیست  ،این انطباق .شودمی قضاکه منطبق بر  استانتزاعی کلی 

 است. مصداق وجوب حفظ نظام بوده تصدي قضا ،متمادي

درست  کنندهکنترل هاییدستگاهشود یا برسد که دعوا در آن برچیده  جاییبهجامعه  وقتییکالبته ممکن است 

 هایک عنوان عارضی ثانوي بود که سال نیست. واجب شود، تصدي قضا طورایناگر  .شودبه دعوا منجر ن شود که

از  اآلنباشد ولی بوده  سالیانی ،امر عارضی این دارد که امکان شده است.منتفی  اآلنواجب است ولی  قضا گفت:می

 بگذرد.این موضوع 

 عدم اختصاص عنوان ثانویه به اضطرار و اکراه
ت و گاهی هست ویژه اس هايحالتکه  رودمیروي اضطرار و اکراه فقط ذهنمان  ،شودمیگفته  عنوان ثانوي که

شامل بلکه اختصاص به این ندارد  ،اما عناوین ثانویه ؛داردبرمیم اقل است و حرمتی را ه و گاهی نیست و گاهی

 همیشگی است. اهقرندر طول  و که عروضش غالبی است شودمیهم  ايعامهعناوین 

 کندمیگاهی امر مباح را واجب  .داردمیگاهی وجوب را بر و داردبرمیهم گاهی حکم حرمت را  هاآنعروض 

همه این اقسام  .کندمیواجب را حرام  هم گاهی و کندمیگاهی حرام را واجب  .کندمیامر مباح را حرام  هم گاهیو 

 ثانویهعنوان  باشد.استحباب  یا وکراهت  ،حرمتوجوب،  ،هاباح عنوان اولی ممکن است .در عناوین ثانویه هست

 ؛عناوین ثانویه است د عامه همین قواعدي است که موضوع آن،بخشی از قواعمراد  .دهدمیعنوان را تغییر پنج ن ای

 .آیدنمی حساببهانتزاعی که ذاتی اشیاء و موضوعات  هايعنوانیعنی 

 یتعناوین ثانویه حضور در مجلس معص

 : اعانه1
ی یک ؟کند یا نهکه آن را منع  عامی دارد، عنوان حضور در مجلس معصیتو در این بود که آیا  در مقام دومبحث 

صادق است ولی  عنوان اعانه بر حضور در مجلس غنا .عنوان اعانه است ،اینجا هستدر که  ايهن ثانویویااز عن

4 



 ٢٣٤١ �ماره ثبت:                                                                                                                   

 دانندمیهمه  همگاهی  .است و اعانه ترغیب و نوعی تشویق ،گاهی حضور شخص در مجلس گناه .همیشگی نیست

و یا  است و نفس قویه هم ندارد که قبول نکند اما گیر افتاده ؛با این امر موافق نیستشخص حاضر در جلسه که 

 حضور، اعانه بر اثم نیست. گونهاین. گوشش سنگین است

ترغیب و  غالباً عنوان اولی این است که حضور در مجلس گناه  .است »اعانه بر اثمبودن حرام « مبناي بنا بر این

ممکن  ايخاصهوجود ندارد. در احوال  ايمالزمه نیست و همیشگیاین ولی  ؛این عنوان غالبی است و تشویق است

 .کندتقویت ن واعانه  است در مجلس باشد ولی

هم باشد تا عنوان حرام بر آن  و ترغیب و تشویقچون باید اعانه  ؛حرام نیست مطلقاً بودن صرف سیاهی لشگر

 .داندمیعارض غالبی  ؛ بلکهداندمیو عرف آن را عنوان ذاتی ناعانه نیست ذات حضور در مجلس غنا  صادق باشد.

 .باشد عنوان ثانوي است هم حتی اگر دائمی

 سنّ سنۀ سیئۀ و: ترویج ضالل 3و  2
 حضور در گاهی .است ئۀسنۀ السی عنوان سنّ وترویج ضالل دیگر براي حضور در مجلس معصیت، عنوان عنوان 

 .کنندمیدیگران هم دنبال او حرکت  ،دهدمییعنی وقتی او انجام  ؛است سنۀ سیئۀ ترویج ضالل یا سنّ مجالس، این

سنۀ  پس عنوان اعانه و ترویج ضالل و سنّ .همیشگی نیست صادق است و غالباً عنوان اعانههم مثل  هاعنواناین 

 .همیشگی نیست معصیت صادق است وبر حضور در مجلس  غالباً هستند،در فقه که قواعد عمومی  سیئۀ

 : مالزمه حضور در مجلس معصیت با استماع4
 ندارد و هاین هم مالزم .مالزم با استماع است حضور در مجلس غنا کسی بگوید: عنوان چهارم این است که

 . استماع حرام است و نه حضور.باشداستماع ن حضور باشد ولی گاهی ممکن است

 : مالزمه حضور در مجلس معصیت با ترك نهی از منکر5
در مجلس وقتی  .ترك نهی از منکر است ،و مجلس معصیت این است که حضور در مجلس غنا عنوان پنجم

پس  .کندمینهی ن لیو پیداکردهاینجا حضور  ؛ اماکند، باید نهی کندمیمشاهده  را منکرو  کندمیحضور پیدا معصیت 

ط مکن است حضور داشته باشد ولی شرایمغالبی است؛ زیرا هم  جااین .نهی از منکر است تركحضورش مالزم با 

 .و لذا اینجا مکلف به نهی از منکر نیست باشدنهی از منکر تمام ن
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در مجلس که کسی  .از عناوین دیگر است خالیحضور  ما،فرض  ولیبیرون برود  که از مجلس شودمیگاهی 

و نهی از  کندمیکسی هم از او تلقی تشویق و ترغیب و ترویج ضالل و سنۀ سیئه ن و نشسته و گوشش سنگین است

 منکر او هم اثر ندارد، حضور او ترك نهی از منکر نیست.

و دلیل  همیشه حرام استعناوین کلی، حضور در مجلس معصیت از باب  که میدر مقام بحث فقهی بگوی اگر

 :گوییدمی است، ترویج ضاللاگر بگوییم: دلیل حرمت،  .که گاهی ممکن است اعانه نشود گوییدمی اعانه باشد،

ترك و اگر دلیل،  نیست طوراینهمیشه  :گوییدمی بگوییم: به دلیل سن سنۀ سیئۀ، و اگر شودمین گاهی ترویج

 .نیست طوراینهمیشه  :گوییدمی باشد،معروف 

ما امکانش هست.  هرحالبه، مصداق پیدا نکند ولی حضور گونهاین همدر یک میلیارد بار  کن استاگرچه مم

جاي نهی از  ورفتم  در لندن در مجلس معصیت مثالًمن  :گویدمیعرف  .حکم خدا را به دست بیاوریم خواهیممی

 : خیر.گوییممی ؟اشکال دارد . آیاگذاشتم در گوشم پنبه و منکر هم نبود

 قرار گرفتن: در معرض تهمت 6
. دلیل این دهدمیتهمت قرار  عرضخود را در مبا حضور در مجلس معصیت، است که  دیگر این عنوان ثانوي

اهل  شخص،که این  دانندمی مثالً، جایی فرض کنیم که آن عنوان هم نباشد شودمیولی باز  تام است. ظاهربهعنوان 

 نیست. هابحثاین 

 : استخفاف ذنب7
نی ویاعناز  کدامهیچکنیم که ممکن است جایی را فرض صدق کند؛ اما  احتماالًهمچنین عنوان استخفاف ذنب نیز 

بسیاري از موارد  و در هست ناویعناین از یکی حداقل  غالباًبراي اینکه  ؛این بسیار نادر است کهنباشد  ،که گفتیم

 عنوان وجود دارد.هم چند 

 مقام سوم: حضور در مجلس غنا
. آیا براي حضور در مجلس غنا، نه بحث مطلق حضور در مجلس گناه غنا است و ، حضور در مجلسمقام سوم

آمده  در همین باب »مستدرك« آن در تبعبهو » ب بهکتسَما یُ«ابواب  99باب در ؟ چند دلیل دلیل خاص داریم یا نه
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 داشتیم، کلی قاعدهدر مقام اول و دوم اگر . تمسک کرد هاآنبه  غنابراي حرمت حضور در مجلس  شودمیکه  است

 ؛ اما به این نتیجه رسیدیم که قاعده کلی وجود ندارد.شدمیمؤکِّد  ،دلیل خاص

 دلیل اول: روایت معتبره زید شحام
قَالَ : گویدمیام زید شح .کنیممیگفتیم لذا تکرار نسند را  قبالًچون  .ام استمعتبره زید شح روایت ،اولین دلیل

که در  ايخانه. 1»الدَّعْوَةُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَک فِیهِ وَ لَا تُجَابُ  بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَۀ«: السالمعلیهأَبُو عَبْدِ اللَّهِ 

کند استدالل  نهگواین. ممکن است کسی شودمیموجب فجیعه  و و فجایع در امنیت نیست هامصیبتباشد از  غناآن 

 ؛یا مالزم آن استو ن است که یا کنایه از آ است حکمی منشأاین حکمت، ولی  گویدمی را حکمتی این روایت،که 

 .هست اشکال دارد غناکه در آن  ايخانهیعنی حضور در 

جا ؛ یعنی رفتن به آنن استمالزم با آبروید یا  آنجا، یا کنایه از این است که نباید بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَۀ

همه  ،ا القاء خصوصیتب و ستا غنابراي ممکن است سالنی باشد که  ؛خانه نیستاز بیت، مقصود  .درست نیست

 .گیردمیرا  هااین

 اشکال بر استدالل به این روایت
» الدَّعْوَةُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَک فِیهِ تُجَابُوَ لَا « براي اینکه ؛حرمت مشکل استاثبات براي  روایت استدالل به این

یت ، وجود ندارد. لذا داللت بر کراهت و مرجوحکنداطمینان به اینکه داللت بر حرمت  و کندمیداللت بر کراهت 

اشعار به حرمت  »لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَک الدَّعْوَةُ وَ فِیهِ وَ لَا تُجَابُ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَۀ« ، یعنیجمع این سهگر چه  کندمی

 است.مشکل  ،این روایت از فقطحرمت، استفاده اما  دارد

 دلیل دوم: روایت حسن بن هارون
 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ «روایت شانزدهم است:  ،ین بابر اروایت دوم د

لَا یَنْظُرُ اللَّهُ ِإلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَُّه  الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ یَقُولُ السالمعلیهعَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

 ).6(لقمان/ 2»وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ 

 433 ص 6 جاإلسالمیۀ)،  -الکافی (ط  1

 433 ص 6 جاإلسالمیۀ)،  -الکافی (ط  2
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 اشکال بر سند این روایت
نه با  ،شودمیحرام با عنوان اولیه  مجلس در آنحضور  :گویدمیاین روایت هم که ممکن است بگوییم 

ن بن هارون توثیق مهران بن محمد و حس که گفتیم و بحث کردیم قبالًسند  ازنظراین روایت را  ه.ثانوی هايعنوان

اما  شودمین بن محمد توثیق مهرا ،عمیر و صفوان و بزنطی انتخاب کردیم آبیآنچه ما در رجال ابن  بنا برندارند اما 

لذا از جهت  که توثیق شامل او بشود.معلوم نیست  ،کندمیاز او نقل  باواسطهعمیر  آبیحسن بن هارون که ابن 

 .کرد تصحیح را روایت شودمیحسن بن هارون ن

 داللت بخش دوم روایت بر حرمت
است  مسئلهنظیر همان نگاه کنیم،  »یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِلَا  الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ« به بخش اول روایتاز حیث داللت اگر 

اشعار به حرمتش را  اگرچه .آیدمیاین امر مکروهات نیز در  ؛ زیراحرمت نیست حتماً و کندمیکه خدا به او نگاه ن

 »مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِوَ مِنَ النَّاسِ  -وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ « و ذیل روایت کندمینفی ن

 .باشد ترقوياشعار به حرمتش  شاید این مصداق چیزي است که حرام است؛ لذا :گویدمی داللت بر حرمت دارد و

است اما حضور  ، فقط از حیث حرمت خود غنامسئلهدهد که تطبیق آیه بر این جواب  گونهاینممکن است کسی 

 ر حد داللت رسیدنش محل تردید است.این هم بی اشعار نیست ولی د .اشکال داشته باشد تواندمین ،در مجلس

 دلیل سوم: روایت علی بن جعفر
هُ عَنِ الرَّجُلِ سَأَلْتُ«عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: م است: روایت سوم روایت سی و دو

. آیا شودمی مرتکب غنا عمداًسؤال شد که کسی  .درست استروایت سند این  3»یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ إِلَیِْه قَالَ لَا

 که معتبر باشد. بعید نیست داللت این روایت هم. خیر ند:حضرت فرمود ؟در مجلس او نشست توانمی

 در مجلس غنا نشینیهمبه یُجْلَسُ إِلَیْهِ اشاره 
 کندمی است که او غنا درجاییلکه نشستن ب ؛با او نیست نشینیهمصرف یُجْلَسُ إِلَیْهِ است که مقصود از  این نکته

به معناي یُجْلَسُ إِلَیْهِ چون احتمال دارد  معصیت باشد؛ نشینیهمصرف  کهبعید است  است. و این قدر متیقن

 312 ص 17 جوسائل الشیعۀ  3
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عنوان دیگري است که از بحث خارج  ،مصاحبت اهل معصیتدر این صورت . مصاحبت با اهل معصیت باشد

 .شودمی

غنا منصرف به حضور در مجلسی است که  بلکهبحث رفاقت با اهل معصیت نیست یُجْلَسُ إِلَیْهِ  :اگر بگوییماما 

هم در اینجا نفی  »ال«با بحث ما مربوط است و  باشد) در این صورت ظاهرش همین کهست نیبعید ( شودمیه خواند

 .شودمیخبر در مقام انشاء است و دال بر حرمت و یُجْلَسُ إِلَیْهِ ال یعنی  ؛شودمی

کمی بهتر بود ولی سندش مشکل . داللت روایت دوم بود معتبرسندش  ولی مشکل داشتپس داللت روایت اول، 

 هم داللتش اظهر است. و ندش خوب استس. این روایت، هم دارد
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