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 لهو و لعب آالت حرمت
 مرور گذشته

 

 لهو آمده است را بررسی کردیم. اکنون به روایت سیزدهم رسیدیم. اداتروایاتی که برای حرمت لهو و لعب است.  اداتدر بحث ما 

 روایت سیزدهم
ْو ُطنْ «

َ
ْو َدفٌّ أ

َ
ِبي ِفَراٍس ِفي ِکَتاِبِه َقاَل: َقاَل ع َال َتْدُخُل اْلَمَالِئَکُة َبْیتًا ِفیِه َخْمٌر أ

َ
اُم ْبُن أ ْو َنْرٌد َو َال ُیْسَتَجاُب ُدَعاُؤُهْم َو َورَّ

َ
ُبوٌر أ

 P0F١»ُتْرَفُع َعْنُهُم اْلَبَرَکُة.

 استشهاد شده است.این نیز یکی دیگر از روایات 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت از لحاظ سند اعتباری ندارد.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 شده است: برشمردهدر این داللت چند اثر برای استعمال آالت 

 شوند. ای که آالت لهو و لعب وجود دارد نمی وارد خانه مالئکه .١

 شود. نمی. دعای اهالی این خانواده مستجاب ٢

 شود. ها برداشته می از آن برکت .٣

 است. قبول قابلتوانیم حرمت را داللت کنیم و مکروهیت نیز  با توجه به مطالب باال باز نمی
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 روایت چهاردهم
َبَعَة َعَشَر « ْر

َ
ِعِب ِبأ ْلُتُه َعِن اللَّ

َ
ِخیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل: َسأ

َ
َقاَل َال َنْسَتِحبُّ َشْیئًا  ها شبهَو َعِليُّ ْبُن َجْعَفٍر ِفي ِکَتاِبِه َعْن أ

ْمي َهاِن َو الرَّ ِعِب َغْیَر الرِّ  P1F١» ِمَن اللَّ

 سواری و تیراندازی) (اسب را دوست نداریم غیر رهان ورمی. بما لع فرمایند: شده است. حضرت میاز اربعه عشر سؤال 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این سند قابل توثیق است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
شمول  داللت بر حرمت ندارد و بیشتر بر کراهت» النستحب«کند.  را بیان می نداشتن دوستاین داللت محل شبهه است. زیرا 

 فی در اینجا بیشتر به لهو و لعب اشاره کرده است و آالت لهو و لعب را نیاورده است.دارد. از طر

 روایت پانزدهم
ْلِت َعِن اْبِن ُعْقَدَة َعْن َعِليِّ ْبِن « ِبیِه َعِن اْبِن الصَّ

َ
وِسيُّ ِفي َمَجاِلِسِه َعْن أ ٍد الطُّ ِد ْبِن َعِليٍّ اْلَحَلِبيِّ اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ   َعنُمَحمَّ

ِه ْبِن َعِليٍّ َعْن َعِليِّ ْبِن ُموَسی َعْن آَباِئِه َعْن َعِليٍّ ع قَ  ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َعْبِد اللَّ ِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْلَهی َعْن ِذْکِر اللَّ
َ
اَل: ُکلُّ َما أ

 P2F٢»َفُهَو ِمَن اْلَمْیِسِر.

سوره مائده به میسر اشاره شده  ٩١و  ٩٠سوره بقره، و آیات  ٢١٩ه در سه آیه قرآن بحث میسر آمده است که همان قمار است. در آی
ملهی عن ذکر  قمار نیست و هر چیزی که فقطقمار حرمت دارد. در این روایت آمده است که میسر  بردوباختدر این آیات  است.

 الله باشد، این حکم را دارد.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 وجود دارددر این روایت چندین راوی ضعیف 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
 ، خیلی بعید است.شود می و لعباینکه بگوییم این روایت شامل آالت لهو 

 بندی جمع
روایت اول معتبر بود که داللت بر حرمت تام نداشت. روایت ششم نیز معتبر است، اما  روایت، سه روایت معتبر بود. ١٥از بین این 

 ایت چهاردهم نیز معتبر بود ولی داللت تام نداشت.آن هم مقداری تردید دارد. رو

 روایات مستدرک الوسائل
 روایت آمده است. ٢١وسائل الشیعه آمده است. در مستدرک الوسائل  ١٠٠روایات مستدرک در ذیل باب 

 روایت اول
ِبیِه َعْن « 

َ
ٍد َعْن أ اُت، ِبِإْسَناِدِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ یَّ ِبي َطاِلٍب عاْلَجْعَفِر

َ
ِبیِه َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ِه َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ َقاَل َقاَل   َجدِّ

ْمِر َو اْلِمْزَماِر َو اْلُکوَباِت  ِتي َعِن الزَّ مَّ
ُ
ْنَهی أ

َ
ِه ص: أ P3F»َو اْلُکُیوَباِت  َرُسوُل اللَّ

١ 

 این روایت نیز از لحاظ سندی مشکل دارد.

 الهیاز نهی  است. این نهی همان نهی والیی است و یا نهی تحریمی نیست. این نهی غیر» انهی«بحث در این روایت نیز همان 
 توانیم بگوییم که حرام است. شود و آنجا را نمی این روایت نیز بعید است. زمان جنگ نیز در طبل کوبیده می اطالق است.

 روایت دوم
ْسَناِد َقاَل َعِليٌّ ع: « ِذیَن َیْعَمُلوَن َعَمَل َقْوِم ُلوٍط َو ِبَهَذا اْإلِ ْن ُیْسَتْشَهُدوا َو َعَلی الَّ

َ
اَعُة َعَلی َقْوٍم َیْشَهُدوَن ِمْن َغْیِر أ  َو َتُقوُم السَّ

ُفوِف َو اْلَمَعاِزِف   P4F٢».َعَلی َقْوٍم َیْضِرُبوَن ِبالدُّ

 است و ضعیف است. اتیجعفراین روایت نیز از 
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 شوند. به عذاب الهی می مبتالقیامت این معاصی وجود دارد و  فرمایند: تا قیام حضرت (ع) می

 توانیم بر حرمت داللت کنیم. در این روایت نیز کراهت و حرمت مشترک است و قاطعانه نمی

 روایت سوم
ُه ُرِفَع ِإَلْیِه َرُجٌل َکَسَر َبْرَبطًا « نَّ

َ
ِبي َطاِلٍب ع: أ

َ
ْسَناِد َعْن َعِليِّ ْبِن أ ْبَطَلهُ َو ِبَهَذا اْإلِ

َ
 P5F١».َفأ

 است. و سند ضعیف است. جعفریاتاین روایت نیز باز از 

 داند. . حضرت این را باطل میاستکند که فالنی طبل مرا شکسته  کسی به حضرت شکایت می

 این روایت داللت بر حرمت دارد. ارزشی ندارد و داللت در حرمت دارد.شود، آالت  از این روایت معلوم می

 روایت چهارم
ْیَد َالِهیًا َو  « ُه َقاَل ِفي َحِدیٍث: ِفیَمْن َطَلَب الصَّ نَّ

َ
ِه ع أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْصِلِه، َعْن أ

َ
ْرِسيُّ ِفي أ ْیٌد النَّ نَّ اْلُمْؤِمَن َلِفي ُشْغٍل َعْن َذِلَك  َز

َ
أ

ْن َقاَل َو ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َعْن 
َ
َجِمیِع َذِلَك َلِفي ُشْغٍل َما َلُه َو ِلْلَمَالِهي َفِإنَّ اْلَمَالِهيَ ُتوِرُث َشَغَلُه َطَلُب اآلِْخَرِة َعِن اْلَمَالِهي ِإَلی أ

َواِلِج  ا َضْرُبَك ِبالصَّ مَّ
َ
َفاَق َو أ َصاَبَك َشيْ  َقَساَوَة اْلَقْلِب َو ُتوِرُث النِّ

َ
ْیَطاَن َمَعَك َیْرُکُض َو اْلَمَالِئَکُة َتْنُفُر َعْنَك َو ِإْن أ ْم ٌء لَ  َفِإنَّ الشَّ

اَر  ُتُه َفَماَت َدَخَل النَّ P6F.»ُتْؤَجْر َو َمْن َعَثَر ِبِه َدابَّ

٢ 

 شود و مالئکه متنفرند. زنید، شیطان خوشحال می اینکه بر طبلی می

 شده نیست. این روایت نیز سند معتبری ندارد. ثابت این روایت نیز در اصل زید نرسی است ولی این اصل،

 این روایت ظهور در حرمت دارد.
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 روایت پنجم
ه« نَّ

َ
ٍد ع: أ ْیَنا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْسَالِم، ُروِّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َو ما َخَلْقَنا  َدَعاِئُم اْإلِ ْنَکَرُه َو َتَال َقْوَل اللَّ

َ
َکاِح َفأ ْهِو ِفي َغْیِر النِّ ُسِئَل َعِن اللَّ

َر 
َ
ْرَض َو ما َبْیَنُهما الِعِبیَن َلْو أ

َ
ماَء َو اْأل ا ِإَلی َقْوِلِه َتِصُفوَن السَّ َخْذناُه ِمْن َلُدنَّ ِخَذ َلْهوًا َالتَّ ْن َنتَّ

َ
 P7F١.»ْدنا أ

 روایت ششم
ْفِن  « ِتي َعِن الزَّ مَّ

ُ
ْنَهی أ

َ
ُه َقاَل: أ نَّ

َ
ِه ص أ اَراِت  َو َعِن َرُسوِل اللَّ  P8F٢»َو اْلِمْزَماِر َو َعِن اْلُکوَبِة َو اْلِکنَّ

 این روایت نیز سند ضعیف دارد.

 روایت هفتم
ُجِل َشْیئاً « ْبَطَلُه َو َلْم ُیوِجْب َعَلی الرَّ

َ
ُه ُرِفَع ِإَلْیِه َرُجٌل َکَسَر َبْرَبطًا َفأ نَّ

َ
P9F٣»َو َعْن َعِليٍّ ع: أ

P. 

 این روایت نیز نظیر روایت سوم است.

 روایت هشتم
ُه َقاَل: َمْن َضَرَب ِفي َبْیِتِه « نَّ

َ
ٍد ع أ ُه َعَلْیِه َشْیَطانًا َال ُیْبِقي ُعْضًوا ِمْنُه َو َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َط اللَّ ْرَبِعیَن َصَباحًا َسلَّ

َ
ِإالَّ  َبْرَبطًا أ

P10F»َقَعَد َعَلْیِه َفِإَذا َکاَن َذِلَك َنَزَع ِمْنُه اْلَحَیاَء َفَلْم ُیَباِل ِبَما َقاَل َو َال َما ِقیَل َلُه 

٤
P. 

 آن روایت از کافی نقل شده بود. این روایت همان مضمون روایت اول وسائل است.
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 روایت نهم
اِلیَن َو َلعَّ « یَن َو َطبَّ اِر َنا ُغَالٌم َصِغیٌر َو َقْد َوَقْفُت َعَلی َزمَّ

َ
ِبي َو أ

َ
ُه َقاَل: َمرَّ ِبي أ نَّ

َ
َخَذ ِبَیِدي َفَقاَل ُمرَّ َو َعْنُه ع أ

َ
ْسَتِمُع َفأ

َ
اِبیَن أ

ْن َشِمَت ِبآَدَم  َك ِممَّ ِذي َتَریَلَعلَّ َبْه َقاَل َهَذا الَّ
َ
َما َصَنَعُه ِإْبِلیُس َشَماَتًة ِبآَدم َفُقْلُت َو َکْیَف َذِلَك َیا أ ْهِوَو اْلِغَناِء ِإنَّ ُه ِمَن اللَّ ع  ُکلُّ

ِة. ْخِرَج ِمَن اْلَجنَّ
ُ
 P11F١»ِحیَن أ

 این روایت نیز سند ضعیفی دارد.

 روایت دهم
نَّ  «

َ
َضا، ع َو َنْرِوي: أ ْشَب ِفْقُه الرِّ

َ
ْطَرْنِج َو أ ْو َشْیئًا ِمَن اْلَمَالِهي ِمَن اْلِمْعَزَفِة َو الشِّ

َ
ْو ُعودًا أ

َ
اِهِه ُه َمْن َلِقيَ ِفي َبْیِتِه ُطْنُبورًا أ

َواُه النَّ 
ْ
ْرَبِعیَن َماَت َفاِجرًا َفاِسقًا َمأ

َ
ِه َفِإْن َماَت ِفي أ َبِعیَن َیْومًا َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَّ ْر

َ
P12F.»اُر َو ِبْئَس اْلَمِصیُر أ

٢ 

 شود. اش طبل و شیپور نگاه دارد، عذاب بر او وارد می ر خانهکسی که د این روایت از فقه الرضا است.

 این روایت داللت بر حرمت دارد.این روایت سند ضعیفی دارد. ولی داللت خوبی دارد. 

 روایت یازدهم
اَوْنِديُّ ِفي ُلبِّ « فَّ َو اْلُکوَبَة َو اْلَمَزاِمیَر َو َما ُیْلَعُب بِ اْلُقْطُب الرَّ َم الدَّ َه َحرَّ ُه َقاَل: ِإنَّ اللَّ نَّ

َ
ِبيِّ ص أ َباِب، َعِن النَّ P13F»ِه اللُّ

٣
P. 

 این روایت نیز سند ضعیفی دارد. ولی داللت بر حرمت دارد.

 روایت دوازدهم
ُه َقاَل: َنَهْیَنا َعْن َصْوَتْیِن « نَّ

َ
ْیِن َصْوٍت ِعْنَد اْلُمِصیَبِة َمَع َخْمِش اْلُوُجوِه َو َشقِّ اْلُجُیوِب َو َصْوٍت َو َعْنُه ص أ ْحَمَقْیِن َفاِجَر

َ
أ

ْیَطاِن  ُهَما َمَزاِمیُر الشَّ ْعِب ِباْلَمَزاِمیِر َو ِإنَّ ْهِو َو اللَّ ْعَمِة ِباللَّ P14F١».اْخِتَالٍف َیِسیٍر َعْنُه: ِمْثَلُه بِ  َو َرَواُه ِفي َعَواِلي الآلَِّلي ِعْنَد النِّ
P. 
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 سند ضعیف دارد.

 روایت سیزدهم
َبا َسَواٌء « ْکُل الرِّ

َ
ِفیُر ِباْلَحَماِم َو أ ْعُب ِباْلِکَعاِب َو الصَّ ُه َقاَل: اللَّ نَّ

َ
 P15F٢».َو َعْنُه ص أ

 روایت چهاردهم
ْرِب « ُه َنَهی َعِن الضَّ نَّ

َ
ِه ص: أ ِلي، َعْن َرُسوِل اللَّ ِه َو َعْن ُحُضوِرِه َو َعِن اِالْسِتَماِع َعَواِلي الآلَّ ْعِب ُکلِّ ْقِص َو َعِن اللَّ فِّ َو الرَّ ِبالدَّ

ْن َیُکوَن ِفي اْلِبْکِر َو َال َیْد 
َ
ُخوِل ِبَشْرِط أ ْمَالِك َو الدُّ فِّ ِإالَّ ِفي اْإلِ .ِإَلْیِه َو َلْم ُیِجْز َضْرَب الدَّ َجاُل َعَلْیِهنَّ  P16F٣»ُخَل الرِّ

 کند. سند ضعیف دارد. اما در این روایت ضرب دف را در عروسی استثناء میاین روایت 

 روایت پانزدهم
ْو َنْرٌد َو َال ُیْسَتَجاُب «

َ
ْو ُطْنُبوٌر أ

َ
ْو َدفٌّ أ

َ
 P17F٤»ُدَعاُؤُهْم َو َتْرَتِفُع َعْنُهُم اْلَبَرَکُة.َو َعْنُه ص َقاَل: َال َتْدُخُل اْلَمَالِئَکُة َبْیتًا ِفیِه َخْمٌر أ

 سند ضعیف است و داللت نیز تام نیست.

 روایت شانزدهم
َه َتَعاَلی « ُه َقاَل: ِإنَّ اللَّ نَّ

َ
ِه ص أ َماَمَة َعْن َرُسوِل اللَّ

ُ
ِبي أ

َ
ُبو اْلُفُتوِح ِفي َتْفِسیِرِه، َعْن أ

َ
ْیُخ أ َبَعَثِني ُهًدی َو َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن َو  الشَّ

ْوَثاَن 
َ
ْوَتاَر َو اْأل

َ
ْمُحَو اْلَمَزاِمیَر َو اْلَمَعاِزَف َو اْأل

َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
ْن َقاَل ِإنَّ آَالِت اْلَمَزاِمیِر ِشَراُؤَها َو  أ

َ
ِة ِإَلی أ ُموَر اْلَجاِهِلیَّ

ُ
َو  ها بیعَو أ

َجاَرُة ِبَها َحَراٌم اْلَخَبَر  ها ثمن P18F٥»َو التِّ
P. 

 این روایت نیز سند ضعیفی دارد.
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 روایت هفدهم
ِه ص: ُیْحَشُر َصاِحُب « ْخَباِر، َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
ْسَوُد اْلَوْجِه َو ِبَیِدِه ُطْنُبوٌر ِمْن َناٍر َو َفْوَق َجاِمُع اْأل

َ
ْنُبوِر َیْوَم اْلِقَیاَمِة َو ُهَو أ الطُّ

َسُه َو َوْجَهُه َو ُیْحَشُر َصاِحُب اْلِغَنا
ْ
ْلَف َمَلٍك ِبَیِد ُکلِّ َمَلٍك ِمْقَمَعٌة َیْضِرُبوَن َرأ

َ
ِسِه َسْبُعوَن أ

ْ
ْعَمی َو َرأ

َ
ْبَکَم ِء ِمْن َقْبِرِه أ

َ
ْخَرَس َو أ

َ
أ

فِّ ِمْثَل َذِلَك  اِني ِمْثَل َذِلَك َو َصاِحُب اْلِمْزَماِر ِمْثَل َذِلَك َو َصاِحُب الدَّ  P19F١».َو ُیْحَشُر الزَّ

 روایت هیجدهم
ِبي اْلَحَسِن َعِليِّ ْبِن َخاِلٍد اْلَمَراِغيِّ َعِن اْلُحَسْیِن «

َ
وِسيُّ ِفي َمَجاِلِسِه، َعْن أ ْیُخ الطُّ ِه  الشَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اِز َعْن أ ٍد اْلَبزَّ ْبِن ُمَحمَّ

بِ  اِنيِّ َعِن اْبِن َعاِصٍم النَّ ِديِّ َعْن َیْحَیی ْبِن َهاِشٍم اْلَغسَّ ِه اْلَعَلِويِّ اْلُمَحمَّ ِبي ِإْسَحاَق َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد اللَّ
َ
یِل َعْن ُسْفَیاَن َعْن أ

یفًا َو َال َعْلَقَمَة ْبِن َقْیٍس َعْن َنْو  ْن َال َتُکوَن َعِر
َ
ُه َقاَل ِفي َحِدیٍث: َفِإِن اْسَتَطْعَت أ نَّ

َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع أ

َ
َشاِعرًا َو  ٍف اْلِبَکاِليِّ َعْن أ

َماِء  َال َصاِحَب ُکوَبٍة َو َال َصاِحَب َعْرَطَبٍة َفاْفَعْل َفِإنَّ َداُوَد ع َرُسوَل َربِّ اْلَعاَلِمیَن َخَرَج َلْیَلةً  َیاِلي َفَنَظَر ِفي َنَواِحي السَّ ِمَن اللَّ

َه  ُل اللَّ
َ
اَعَة َلَساَعٌة َما ُیَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َیْسأ ِه َربِّ َداُوَد ِإنَّ َهِذِه السَّ ْن َیُکون هایفُثمَّ َقاَل َو اللَّ

َ
اُه ِإالَّ أ ْعَطاُه ِإیَّ

َ
ْو   َخْیرًا ِإالَّ أ

َ
یفًا أ َعِر

ْو َصاِحَب َعْرَطَبٍة.َشاِعرًا 
َ
ْو َصاِحَب ُکوَبٍة أ

َ
 P20F٢»أ

 وسائل الشیعه آمده بود. سند ضعیفی دارد. البالغه و این روایت نیز نظیر همان چیزی است که در نهج

 روایت نوزدهم
ِد الْ « یِّ ْوَضاِت، َعْن ِرَساَلِة َقَباِئِح اْلَخْمِر ِللسَّ ُد اْلَفاِضُل اْلُمَعاِصُر ِفي الرَّ یِّ َضا ع: السَّ ْشَتِکيِّ َعِن الرِّ یِن الدَّ ِمیِر َصْدِر الدِّ

َ
َجِلیِل اْأل

ْوَتاِر ِمَن اْلَکَباِئِر 
َ
 P21F٣».اْسِتَماُع اْأل

 زدن اوتار نیز حرام است. درنتیجهاوتار را از کبائر دانسته است و  استماعاین روایت سند ضعیف دارد و 
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 روایت بیستم
ِمیُر «

َ
ُه َسِمَع أ نَّ

َ
 تَ َو َنَقَل: أ

َ
ْنُبوِر َفَمَنَعُه َو َکَسَر ُطْنُبوَرُه ُثمَّ اْسَتَتاَبُه َفَتاَب ُثمَّ َقاَل أ ْعِرُف َما َیُقوُل اْلُمْؤِمِنیَن ع َرُجًال ُیْطِرُب ِبالطُّ

ُه َیُقوُل َسَتْنَدُم َسَتْنَد  ْعَلُم َفَقاَل ِإنَّ
َ
ِه ص أ ْنُبوُر ِحیَن ُیْضَرُب َقاَل َوِصيُّ َرُسوِل اللَّ َیا َضاِرِبيالطُّ

َ
َم أ َیا َصاِحِبي َسَتْدُخُل َجَهنَّ

َ
 P22F١».ُم أ

 این روایت نیز سند ضعیف دارد. ولی داللت خوبی دارد.

 روایت بیست و یکم
َلُف اْلِجدَّ َو «

ْ
ْهَو َو َیأ ُه َقاَل: اْلُمْؤِمُن َیَعاُف اللَّ نَّ

َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع أ

َ
ْعِب َو  َقاَل  اآلِْمِديُّ ِفي اْلُغَرِر، َعْن أ ع: َلْم َیْعِقْل َمْن َوَلَه ِباللَّ
َرِب. ْهِو َو الطَّ  P23F٢»اْسَتْهَتَر ِباللَّ

گوید  البته یک سری روایت دیگر نیز در ابواب معروف و منکر نیز آمده است. آن روایات نیز معموًال ضعیف است و در آن روایات می
 کند ضرب به اوتار و ادوات است. رواج پیدا می آخرالزمانکه چیزی که در 

 روایات بندی تقسیم
 بندی کنیم. توانیم به انواع و اقسامی تقسیم میروایت با بحث ما در ارتباط است. این روایات را  ٤٠تقریبًا 

 بخشی از این روایات شامل نهی هستند. .١
ها نفاق را دل  کند یا کار با این به آثار اشاره دارد. مثًال شیطان یک نوع استیال بر نوازنده پیدا میروایات تعدادی از این  .٢

شود.  وی نمی ی خانهشود. مالئکه وارد  شود. حتی دعای او مستجاب نمی رویاند. یا اینکه موجب قساوت قلب می می
 شود. خت برای این افراد در قیامت پیدا میشود. احوال س شود. غضب خدا کسب می ها برداشته می برکت از آن

 گویند که این آالت ساخته شیطان هستند. بخشی از روایات می .٣
 .شمارد برمیغضب و مذمت را  .٤

 روایات است. بندی تقسیماین قسمتی از 
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 بندی جمع
 نکات زیاد وجود دارد: بندی در جمع

 روایات کثرت .١

 روایات معتبره قلت .٢

 روایات اشاره به تبعات دارد و اکثر این تبعات مالزم با تحریم نیست. ای از این . بخش عمده٣

 روایات معتبر، تحریم محل تردید بود. در .٤

 شوند: از منظر حکم روایات معتبر بر چند قسم می درنتیجه

 ها همه ضعیف هستند. کنند. البته این داللت بر حرمت می وضوح بهکه  روایاتی .١

 داللت قاطعانه بر تحریم ندارند. که معتبرند اما روایاتی .٢

 زیادی که بیشتر با کراهت سازگارند. روایات .٣

توانیم  نمی البته به راحتی بگذریم. توانیم توانیم داللت بر حرمت را پیدا بکنیم. اّال اینکه بگوییم از مجموعه روایات نمی نمی درنتیجه 
 شامل نشویم.بر آن مترتب شده است، حرمت را با این کثرت روایات و عقوبات سختی که 

ها داللت بر حرمت  ها صدوری دارند. از طرفی بخش زیادی از این جمال اینتوانیم بگوییم به نحو علی اال کلی می صورت بهپس 
 دارند.

 بندی جمع نکاتی در مورد
البته ادعای تواتر را اینجا  حرمتی وجود ندارد.دانیم که بگوییم  در حرمت آالت وجود دارد، بعید می چون تعداد زیادی روایت

 باید بگوییم مدلول التزامی مشترک این چند روایت یک مبغوضیتی است. بکنیم. توانیم نمی

 نکته در این قسمت وجود دارد: سهزمانی که تجزیه کردیم، نتوانستیم داللت بر حرمت را تام بگیریم. اما با نگاه ترکیبی 

 کنیم. نمی اغماضا این مجموعه ر سند .١
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اال اینکه به  دهیم. توانیم استفاده کنیم. پس بر کراهت فتوا می کنیم ولی حرمت را نمی مدلوالت، مبغوضیت را استفاده می بنا بر .٢
 احتیاط واجب بخواهیم بگوییم که حرمت دارد.

کند بلکه صداهای  ها در جایی که غنا تولید نمی توانیم فرض بگیریم یا خیر؟ این اطالق که بگوییم استعمال این اطالق را می آیا .٣
 تردید است. کند، محل جایز و حاللی را تولید می

 منصرف به این قسمت بشود. حتی اگر کسی قائل به حرمت بشود، در موارد حالل بعید نیست که
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