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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فرع بیستم: اجتماع دو معصیت براي مغنی
بحث حضور در بیت الغنا و مجالست با مغنی هم مدر مبحث نوزدهم که بحث حضور در مجلس غنا بود، 

این سه را جداگانه مطرح  شدمی اگرچهمطرح شد. در حقیقت سه بحث در مبحث نوزدهم بیان گردید،  الجملهفی

 کرد ولی در ضمن مبحث نوزدهم مطرح شد.

خودش هم  طبعاًبیستمین فرع و موضوعی که در مباحث غنا مطرح است این است که اگر کسی تغنی کند، 

؟ یکی از حیث تغنی و دیگري از حیث استماع غنا یا اینکه یک دهدمی، آیا اینجا دو معصیت انجام کندمیاستماع 

 معصیت بیشتر نیست و همان تغنی است؟ دو احتمال وجود دارد:

که این  گیردمی؛ براي اینکه هم ادله تغنی آن را شودمی: ممکن است بگوییم که در اینجا دو معصیت انجام 1

این  درهرحال. شودمیکه ادله حرمت استماع غنا، شامل او هم و هم این کندمیمطرب  خوانیآوازهواضح است و 

صداي  بعداً اینکهمثلو این ادله هم اطالق دارد؛ چه استماع از غیر باشد و چه از خودش.  کندمیشخص استماع غنا 

 خود را از نوار بشنود.

بر معصیت تغنی، مرتکب ، عالوه کندمی: ممکن است که بگوییم: در اینجا مغنی که صوت خودش را استماع 2

که  ايادله. دلیل این انصراف است؛ یعنی اطالقات و عمومات ادله استماع الی الغنا و شودمیمعصیت استماع غنا ن

 .دهدمیخاص در باب استماع غنا آمده است، منصرف از آنجایی است که خود او به صداي خودش گوش  طوربه

را حرام که استماع لهو  101باب روایات آمده و باب مخصوصی دارند؛ مانند  ايخاصهدر باب استماع غنا روایات 

 .»1النِّفَاق وَ الْغِنَاءِ یُنْبِتُ« :انددانسته

 انواع استماع صوت
بگیرد خود را  هايگوشبه این شکل که اگر  .نداردبراي انصراف وجهی  استماع الی الغنا ممکن است بگوییم که

 :نوع استدو  ،استماع صوت. شودمیگناهش اخص  ،دو تغنی کند یا کر باش
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 .باشندناشنوایان نیز داشته استماع درونی که شاید : 1

 است.صداي خودمان شنیدن  و همین حالت عادي کهاستماع بیرونی : 2

. مراد از استماع، دنبعید نیست که ادله از آن منصرف باش ،شودمیاستماع درونی که با سیستم داخلی انجام 

موارد  است واین تابع استظهار شخص  درهرحال .گیردمیرا ن درونیاستماع  و استماع عادي صوت خارجی است

پیش خودش کسی نیست و  اگر .به این شکل استو انصراف دارد  حتماًدر استماع غیبت  .کندمیهم فرق 

 دارد.و دو گناه  است خودش سامع و مستمع غیبت که بگوییم توانیمنمی ،بشنودغیبت کند و  طوريهمین

 در تغنیانصراف ادله عدم 
و اگر اطالق دارد. در غیبت باید مستمعی باشد  و منصرف است ولی در تغنی این انصراف واضح نیست در غیبت

استماع غنا حرام  :گویدمیدر تغنی وقتی  .ادله انصراف دارد و یا حرمت در آنجا نیست کندمیغیبت صدق ن نباشد،

 )شنیدن ظاهري نه شنیدن سیستم درونی( شنودمی زمانهمو  خواندمیوقتی اطالق داشته باشد. ممکن است  ،است

استماع درونی از ادله ممکن است که  .شودمیمرتکب یک گناه بگیرد، را  هاگوشو اگر  دهدمیدو گناه انجام 

 .در استماع ظاهري استظهورش  .دنادله از آن انصراف داشته باش و خارج باشد ،حرمت استماع

ولی  ؛کند. ممکن است کسی ادعاي انصراف است دشوار ی است که ظریف است و انتخاب دیدگاه،این بحث

افی است براي اینکه فعل این ک ،گوشش را بگیرد و نشنود تواندمی کههمینبه اطالق تمسک کرد.  شودمی هرحالبه

ممکن است تمرینی داشته باشد که بدون شنیدن هم به  و ي استاستماع لغودر اینجا، استماعی هم  .شوداختیاري 

صوت به سیستم شنیدن  ،ظاهري ازلحاظ .شنیدن درونی داردفقط و  گیردمیرا  هایشگوش .همان خوبی بخواند

 .گرددنمیبرظاهري او 

بعضی بگوییم که ولو  گیردمیآن را  )30(حج/» وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«حداقل  .ستا این متصور و فعل اختیاري

بعید نیست که  .شنودمی لینشنود و تواندمیاستماع یعنی کسی که  .گیردمی همآنکه  گیردمیرا ناستماع از روایات 

انصراف دارد و استماع یعنی استماع از  که کسی گفت هم اگر .اطالق دارد که همان احتمال اول است :اینجا بگوییم

 ندارد.خیلی اشکالی  همآن گیردمین غیر و استماع خود را
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 فرع بیست و یکم: وجود استماع، شرط در تغنی
با مبحث  مبحث این آیا در تغنی، وجود استماع شرط است یا شرط نیست؟و یکم این است که  ستیبمبحث 

در غیبت اگر  .شودو حرمت محقق کند بت مستمع باید باشد تا غیبت صدق در باب غی .نیست ارتباطبیقبلی 

و یا  شمردبرمیرا  دیگران هايبديو  نشیندمی ايگوشهخودش  هايعقدهبراي تخلیه  و شخصمستمعی نیست 

 و یا کندمی. خودش را تخلیه توجه ندارد که کسی هست یا نیست و کندمی خود گوییو  خواندمینفس حدیث 

اینها در  .شودمیش خالی هایعقده ،را بنویسد شهایحرفو اگر کسی عصبی باشد دیگران را بنویسد.  هايبدي

 .گفته شده است شناسیروان

و افترا  گفتهیا دروغ و لعن دیگري بپردازد  ویا به سب  و کندگویه کرده و از دیگري بدگویی اگر کسی خود 

دلیل حرمت اطالق  ،صادق باشد همآنعنو و اگر کندمییا عنوان صدق ن معموالً آنجا کسی نباشد، کهیدرحالببندد 

است ولی ممکن است مثل لعن مقدسات و امثال این  طوراینالبته کذب و غیبت و افترا  .ندارد که آن را بگیرد

 ه شود.از حیث انصراف و ارتکاز سنجید صدق عرفی آنباید  فرق دارد. مورد به مورد .نباشد طوراین

است و اگر غیري این سخن یا این رفتار را نبیند یا مستمع شرط  ،کندمیدر بعضی از معاصی که به غیر تعدي 

و شکلک  بیندنمی او را اگر کسی .باشد طوراین همان دیگر کردن ممکن است در مسخره .نشنود اشکالی ندارد

 ؛ ولی در بعضی جاها ممکن است اشکال داشته باشد.اشکالی ندارد ظاهراًاین  آورددرمیدیگران را 

 استماعاحتماالت حکم تغنی با 
وجود مستمع یا مستمعین شرط است  ،آیا در حرمت تغنی :بحث بیست و یکم ما سؤال در باب غنا استبنابراین 

 ؟ اینجا سه احتمال وجود دارد:به حیثی که اگر کسی نباشد مانعی ندارد

چه و چه استماع النفس و چه استماع المغنی لصوت نفسه  ؛شرط نیست مطلقاًتغنی حرام است و استماع  :1

فقط خودش  نشنود و . حتی اگر دیگرانحرام است و دیگران بشنوند، اگر بخواندشرط نیست.  کدامهیچ .استماع الغیر

 ايعارضهگوشش  مثالً ؛ شنودحتی خودش نیز ن کسهیچبخواند به حیثی که  . همچنین اگرحرام است نیز این ،شنودب

 حرام است. بازهماست، پیدا کرده 
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اما  ؛دو صورت حرام است در این حالت، .استماع غیر و چهچه استماع خود  ؛شرط است ملهالجفیاستماع : 2

 .شودمیرا شامل نآن  شنودمینهم است و کسی  ناشنواآنجایی که خودش 

اما اگر کسی این را نشنود حرمت  ؛فقط آنجایی حرام است که کسی این را بشنود و غیر شرط است: استماع 3

 .نیست

و استماع النفس أو الغیر شرط است  :گوییممی و گاهیاستماع شرط نیست  :گوییممی گاهیهم فنی هم  ازنظر

که در مفهوم  آیدمی. به نظر شودمیدر احکام و صور ظاهر  اینثمره  .استماع الغیر شرط است :گوییممی گاهی هم

 ویعنی طرب شأنی دارد  ؛که مطرب است است آوازي: غنا، گویدمی؛ براي اینکه آنجا غنا استماع غیر شرط نباشد

 .وجود الغیر وجود ندارد چون طرب شأنی شد ،در مفهوم لغوي .کندمیایجاد  طرب

 .گیردمیهمه را  دلیلاستماع الغیر شرط نیست و اطالق مفهوم و که  آیدمیبه نظر بنابراین 

 :؟؟؟سؤال

شأنیت اطراب  ،خیابان بخواند و در حال طبیعی باشد وسط اآلناگر  و شأنی یعنی الزم نیست تحقق پیدا بکندج: 

اگر  .شودمیرا هم شامل  خواندمی اطالق ادله آنجایی که تنهایی آیدمی. به نظر خواندمی هاییدارد ولی خودش تن

این  هرحالبه که شرط نیست ولی حرام بودنش شاید به این وضوحی نباشد.خودش هم نشنود ممکن است بگوییم 

اما استماع النفس ممکن است  ؛شرط نباشد این واضح است ظاهراًاستماع غیر  :ست که ال یبعد بگوییمسه احتمال ه

 که شرط است. بگوییم

ولی بود مطرح شده  مطلبشش الی مطلبی که گفتیم پنج  کیوستیبدر  است و را کسی مطرح نکرده فروع این

و در یک واضح است که اطالق دارد  تقریباً ی است که یک قسم از آنحثاین ببنابراین  ؛درست کردیم هاییفرعما 

 نجا یک نوع احتیاط واجب بهتر است.ای درهرحال .ستموردش تردید ه

 فرع بیست و دوم: استعمال موسیقی براي معالجه
در مقام معالجه به کار  که هاییخوانیآوازهحکم  .ستمال موسیقی براي تداوي و معالجه ابحث بیست و دوم استع

ضی و مشکلی داشته یمرکسی اگر  .واضح است تقریباًحکم این بر اساس عناوین ثانویه است و  ؟چیست رودمی

موجب آزار و اذیت است و عسر و حرج و مشقت خاصی  اشمعالجهعدم  ومهمی باشد  یضیباشد با این قیود که مر

اگر این دو قید باشد  ،ستو آوازهاي مطرب ا خوانیآوازهیا  ه موسیقیمنحصر به این را همآنتداوي  و همچنین دارد
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نار حرمت غنا را ک ،و وجوب معالجه شودمیثانوي در مقام تزاحم مقدم بر آن  عنوانبهاین معالجه اهم است و  طبعاً

 .زندمی

 مثالً متعارف است؛ و  ضی عاديیاگر مر .شودمیمقدم بر حرمت  ،این از جاهایی است که حکم ایجابی و وجوب

در این صورت نیازي به  کندمی، مشکل خاصی ایجاد نآواز هم گوش نکنداگر که  استافسردگی خفیفی  ینوع

این راه  جزبه سخت و دشوار است و راهی واقعاًمشکل خاصی دارد که  گاهیولی  نیست؛ خوانیآوازهمعالجه با 

 خوانیآوازهکه با واجب است  در این صورت ،به جنون شود منجر اشمریضی و ممکن است براي معالجه ندارد

 ی ندارد ولی مصداقش خیلی کم است.عنوان ثانویه مشکل عنوانبهاین . کندمعالجه 

 س:؟؟؟

جوابی دارد » 2حَرَام لَا شِفَاءَ فِی« محرمات را به کار برد و شودمیدر مقام معالجه : گویندمیروایاتی داریم که ج: 

که معالجه بشود الزم باشد.  يااندازهشود. ممکن است خیلی از چیزهاي دیگر هم به خود باید بحث  که در جاي

. شودمیاگر مستمعی نداشته باشد دیوانه  مجوز این نیست که کسی بشنود مگر اینکه خواندمیاینکه او 

 .زیادي دارند هايبحثروي آن  هاغربی و مهمی دارد هايبحث درمانیموسیقی

 ضرورت در استفاده از موسیقی براي درمان قدربهاکتفا 
که آن مریضی را  اياندازهبه شودمیمطرب جایز و گاهی واجب  هايآهنگیا  هاخوانیآوازهاستفاده از گاهی 

، گاهی موجب مریضی کندترك  خواهدمی؛ مثل معتاد که وقتی عسر و حرج است ولی گاهی مریضی نیسترفع کند. 

و نقش  کندمییا مریضی او ادامه پیدا  شودمیمعالجه ن اشمریضینکند  خوانیآوازهاگر مکن است م .شودمی

 استفاده کند. تواندمیضرورت  قدربه. در اینجا نیز یا پیشگیري دارد ايمعالجه

اگر در حد  خوانیآوازه. خودش موضوعی است درمانیموسیقینکته دیگري که باید توجه کرد این است که 

، حالت خوانیآوازهاما اگر ؛ شودمیبا سختی بیشتري جایز  است،مطرب باشد که حرام و مناسب مجالس لهو و لعب 

 ،دواص و آثار روحی و درمانی پیدا کنو خ و یا مباح باشد کراهت دارد که در حد لهو و لعب باشددرمان پیدا کند و 

 .رودمیاز عنوان لهو بیرون 
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اگر داشته باشد، عنوان لعب به آن معنا صدق نکند و آثار اجتماعی  در دنیاي امروز هابازيست بعضی از ممکن ا

جدیدي پیدا  هايعنوانت ولی اگر لعب اس و لهو شودمیکه انجام  هاییبازي .شود کراهت نداردیزي متصور چنین چ

در  و. این جاي بحث زیادي دارد ودشمیکند و آثار و خواصی بر او مترتب شود، عنوان لهو و لعب از آن برداشته 

 .زیادي راجع به آن هست هايحرف هابازيبحث موسیقی و در بحث 

 با حنجره تولیدشده آورطربفرع بیست و سوم: غنا بودن آهنگ 
که  کندمیاین است که اگر کسی صدایی را از خودش تولید  ایمگفتهبه نحوي  قبالًمطلب بیست و سوم که تولیدي 

 ؛مصداق غنا است قطعاًاین  که گفتیم ؟این حرام است ، آیامناسب مجالس لهو و لعب است وو مطرب  ریتم دارد

که به صورتی روي آن  شرایطیدر  مگرمحتوا در آن دخالت نداشت و چون غنا صوتی بود که این ویژگی را داشت 

لذا اگر صوت مطرب باشد بدون اینکه هیچ محتوایی  صوت مناسب لهو و لعب است؛ القاعدهعلیولی  گذاشتمیاثر 

و محتوایی وجود داشته باشد این  بدون اینکه لفظ و کالم کندمیآهنگ درست با صداي خودش  و یا در آن باشد

 .استحرام 

 با دستگاه تولیدشده آورطربغنا نبودن آهنگ 
و ابزار و ادوات و آالتی این  این است که اگر همین آهنگ از حنجره کسی صادر نشود دیگر در اینجانکته 

؛ چون غنا شودمین اینجا لفظ غنا شامل آن ،مناسب مجالس لهو و لعب است ود که ریتمی دارد آهنگ را تولید کن

؛ آیدمی ره انسان بیرونکه از حنجدارد  خوانیآوازهتعریف لغوي غنا انصراف به معناي صوت و  صوت انسانی است.

همان نقش را  اما شودمیتولید دیگر  ايگونهبهاین آهنگ اگرچه  .است صحیح کامالًخصوصیت  الغاء واقعاًاما اینجا 

 .کندمی ريصادق نیست ولی حکما تس اینجا غنا مفهوماًدر  آیدمیبه نظر  .دارد

این  کندمیوقتی شارع غنا را حرام  :گویدمیگیرد ولی در مقام محاوره دلیل ارتکازات ما این را ن غنا مفهوماًاگر 

شأنیت اطراب  دارد. انگیزطرب . بزنگاه اصلی این است که یک نوع طنیناز حیث صوت انسانی در آن دخالت ندارد

اي این مالك در صدق آن و بر را دارد مالك . اینو لهو و لعب استبوده و مناسب مجالس عیش و نوش در آن 

 .کندمین وآناینتفاوتی بین 
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چه  و چه با محتوا و لفظ و کالم ؛شودمیلفظی شامل صوت انسانی  ازنظرکه غنا  شدنکته بیست و سوم این پس 

 آهنگ مطرب و مناسب مجالس اگر که شدقسم سوم این  .لفظ و کالمی ندارد اما آیدمیآهنگی که از حنجره بیرون 

اما اطمینان نسبی در  ؛شودمین این مفهوم غنا شاملبیرون نیاید و آالتی آن را تولید کند،  ايحنجرهب از لهو و لع

نجره انسانی اما خروج آهنگ از ح ؛اینجا وجود دارد بر اینکه علت و موضوع اصلی حکم همان آهنگ مطرب است

 .شودمیخصوصیت  الغاء

 خصوصیت تغنی به حاالت دیگر الغاءفرع بیست و چهارم: 
و طربش هم شهوانی  نباشد آهنگ و صوت وباشد  انگیزطرب ياین است که اگر کارمطلب بیست و چهارم 

 هايحرکتعملی است که  و کندمیدیگري ایجاد  هايطرببلکه الشهوه حرام است  اصالۀکه بگوییم از باب  نباشد

خصوصیت کرد و بگوییم که این هم حرام است؟  الغاء توانمیه این هم آیا ب کندمیایجاد طرب  کرده و تولیدخاصی 

از حیث دیگري و  کندمیدر افراد ایجاد  غیرعادي هايحالت و فقط ه و آهنگ نیستها یک نوع صدایی که چهچی و

هم مثل رقص  يدیگر هايعنواندهد که بگوید و ایجاد طرب کند یا حرکاتی انجام  ايقصهو یا  کندمیایجاد طرب 

حرام  :و بگوییم کردهخصوصیت  الغاءیم در اینها هم توانمیآیا  کندمیسرمستی ایجاد  هايخوشییک نوع  و اشدنب

 هستند؟

بما هو  ،شودمیهر عملی که مناسب مجلس لهو و لعب است یا هر عملی که موجب طرب  :بعید است که بگوییم

مطرب، نظر شاید شارع در آهنگ  .کندمیرا مساعدت نخصوصیت  ءالغا. إرتکاز و عرف این اندازه هو حرام است

 رودمیعلت است و بقیه کنار  ،مثل اسکار تنهاییبهاطراب  :بگوییم توانیمنمییعنی است؛ که حرام کرده  خاصی داشته

 .امور زائد و عارضی ممکن است آن دخیل باشد عنوانبهو 

از حنجره انسان  ؛ اماداردحالت آهنگ و ریتم است که  آن اشت کنیمبرد یم از مفهوم غناتوانمیکه  حداکثر چیزي

این حداکثر امکان عبور از دلیل لفظ به مناط و  دارد.طربیت شأنی  که شودمیاز آالتی صادر  بلکه شودمیصادر ن

 .حرام استنباشد، و غنا الشهوة  بعید است بگوییم که مطلق اطراب ولو عنوان اصالۀ و حکم خارج از موضوع است

 س:؟؟؟

گفتیم اگر کسی  قبالً که  طورهمان .حرام است ، استماع آن نیزند و بعد به کار بگیردرا تربیت ک ايپرندهاگر ج: 

 .اعانه بر اثم است ،ندمقدماتش را فراهم ک
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 فرع بیست و پنجم: تکسب به غنا
 این کار هم ؟ند حکمش چیستکاگر کسی بخواهد با غنا تکسب  .مطلب بیست و پنجم بحث تکسب به غنا است

 درآمدزاییو از اموري است که در ادوار مختلف تاریخ بشر رواج و متداول است  هامروز ه و همقدیم متداول بود

 آرامآرام بعداً و بیشتر درباري بوده ، تغنیقدیمزمان  . درکردندمیبر این امر تخصص پیدا هم کسانی  است. داشته

 رواج پیدا کرده است.خیلی  امروزهولی  پیدا کرده است؛رواج عمومی 

گاهی هم  است وبراي خودشان  درآمدش و گذارندمیگاهی کنسرت  .دارند از راه غناآمدهاي کالنی ها دربعضی

 .کنسرتی که مصداق بحث غنا باشد حرام است بلکه مطلق کنسرت حرام نیست .کندمییه مصرف براي امور خیر

و از منظر قواعد عامه بخواهیم بحث خاصی نداشتیم  دلیلاب این است که اگر جو ؟تکسب به این چه حکمی دارد

هم حکم تکلیفی اینجا  .شودمیمالک ن آوردمیهم که به دست  مالی راکنیم معلوم است که این تکسب حرام است و 

 .باطل استحکم وضعی که معامله هم  و حرام است کههست 

شرعی مالیت ندارد و امري که مالیت  ازنظرداللت التزامی  به ،علتش هم این است که وقتی چیزي حرام شد

هم  ؛ لذاو معامله بر چیزي هم که مالیت ندارد معامله باطل است شودمیمال به باطل  اکلاخذ مال در برابر او  ،ندارد

در  ؛ امااست کلیین به لحاظ قاعده ا .مال به باطل است اکل گیردمیمعامله باطل است و هم پولی که در مقابل او 

 است. آمده »ما یکتسب به«داریم که در باب شانزده ابواب  ايخاصهاینجا روایات 

 روایات باب تکسب به غنا
، باب اما روایات مربوط به این بحث ؛تا صد و دو بود نودونهروایات مربوط به غنا و آالت غنا و استماع از باب 

 ؛است که سندش معتبر نیست ابو بصیرروایت  ،خواندیم هم قبالًکه ه روایت اول باب پانزد .ستپانزده و شانزده ا

فَقَالَ الَّتِی  الْمُغَنِّیَاتِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ « :مفصل بحث کردیمسابق  و چون علی بن همزه در آن هست

 که حرام است. گویدمی الجملهفی. این روایت »3یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ 

 .120 ص؛ 17وسائل الشیعۀ؛ ج -3
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وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ . روایت چهارم این است: است طورهمینخواندیم  قبالًکه روایت سوم هم 

الْمَُغنِّیَۀُ مَلْعُونَۀٌ مَلْعُونٌ مَْن أَکَلَ « بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

 »4کَسْبَهَا

روایاتی که  .شودمیکه این دلیل بر حرمتش » الْمُغَنِّیَۀُ مَلْعُونَۀٌ« :فرمایدمیی ندارد. سند تام احتماالًاین روایت هم 

از روایات  طایفهیک که گفتیم هم  قبالً  .کنندمیداللت بر حرمت به داللت التزامی ، کسبش حالل نیست :گویندمی

 .همین است

وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  :در باب شانزدهم روایت سوم دارد که

 مَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِی التَّوْقِیعَاتِ الَّتِی وَرَدَتْ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْ

 لْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا وَصَ« الزَّمَانِ ع

 »5عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّیَۀِ حَرَامٌ 

ه و حضرت جواب داده براي حضرت پولی فرستاده بود و سؤاالتی پرسید (محمد بن عثمان) نائب خاص حضرت

 . سند این روایت»ثَمَنُ الْمُغَنِّیَۀِ حَرَامٌ« :آخرش هم فرمود .کنیمنمیپولی که براي ما فرستادي ما قبول  و بعد فرمودند:

 درست باشد.که نیست  بعید
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