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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
اي را در باب لهو که دیروز خدمتتان عرض شد متذکر ، نکتهنکات تکمیلی در تفسیر آیه بپردازیم که بهقبل از این   

لهو  .بندي کرد. لهو مطلق که لهوي است که از منظر عقال لهو استتوان در چند قسم دسته لهو را میشوم. گفتیم که می

چه موجب غفلت از که تالش براي خانواده چنانآید. مانند آنحساب مینسبی لهوي است که نسبت به امور دیگر لهو به

ستقیم با اوامر لّکم است که مخالف موشود. لهو به معناي خاص هم داریم که همان معناي عدٌ خدا باشد، لهو تلقی می

نهند؛ اما خداوند است. گفتیم لهوي که در بیانات شرع است، همان معناي عرفی لهو است که عقال آن را لهو عنوان می

اش مصداق ها همهها بود دیروز بعد کالس صحبتی شد که این داستانچون شأن نزول آیه مربوط به اساطیر و داستان

 توانند داشته باشند، جایگاهشان از لهو ممتاز و مجزا است.زنده و ارزشمندي که میجهت مسایل آمو؛ بلکه بهلغو نیست

همه امور زندگی دنیا را در برگیرد هم نگیریم و بهتر است که لهو را حمل بر همان به معناي خیلی عام که  ذا باید لهو رال

 ممکن است یک بازي کهکند. صداق لهو پیدا میمعناي عرفیه کنیم؛ اگر چه که این لهو هم در مقایسه امور واالي دینی م

از  درمانیمصداق لهو پیدا نکند که بازيشناختی یک معالجه روان در مقام معالجه یک بچه یا ،آیدحساب میلهو به

  هاي مختلف، متفاوت باشد.ها و مکانپس ممکن است که مصداق لهو در زمان همین موارد است.

آورند، حساب میبه اي که همه عقال آن را لهوي عرفیههمان معنا، لهو را بهن نزولشأ گر ما بودیم و در غیرا 

قل شامل و حدأ جا باید معنا را اوسع بگیریماي که خاص شریعت است؛ اما در اینگرفتیم و نه آن معناي گستردهمی

 شش نکته در بحث از این آیه گفتیم. جا اینتا به ، بدانیم.که خیلی اصل و اساس آن معلوم نیست ییهاها و رمانقصه

 »الحدیثلهو« تعیین نوع منِ مقّدر در
لهوي که از  .ستن اي به تقدیر مِاست، اضافه گفته شده الحدیث است کهي لهو، اضافهکته هفتم در این آیه شریفهن  

ن معناي مِ ،واقع در .جا مقدر استآن ن درست که مِاي ااز قبیل اضافه ،الحدیثکه این لهوگویند یه است. همه میبیان نِمِ

. مثل بیانیه است نِمِ ش،ظاهر گویند؛ ولیه میتبعیضیّ نِمِهم بعضی  واست  بیانیه نِگویند مِهست منتهی، بعضی می

ي دیگر لهوي که از جنس فعل یا از مقوله نه ؛است ، قول و سخنلهوي که از جنس حدیث است .الذهب استخاتم

 .است
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 »من«بودنِ ه بیانیّه یا تبعیضیّثمره بحث  
یگر شامل لهوي که از جنس سخن است ودشود که از جنس حدیث و مییی الحدیث معنایش لهوها، لهواین ترتیب  

 فی حد نفسه شود گفت که شامل غنا همي بیانیه است و نمیاضافه ،گیرد. این اضافهرا نمی یا از جنس صوت باشد فعل

وي تواند شامل لهو نمیست ا جا. این لهو از اینقول وکالم مفید معنا استه از قبیل سخن، کچون لهوي است  شود.می

وف است ي صفت به موصاند که اضافههم گفتهبعضی  .ي قولی استباشد که از قبیل صوت و فعل و خارج از محدوده

تفاسیر قول در بعضی این  .هم مانعی ندارد . اینمده به موصوف اضافه شده استکه یعنی حدیثی که لهو است و صفت آ

لهوي که از قبیل  ؛ یعنیي بیانیه است؛ چه بگوییم لهوالحدیث، اضافهکندذکر شده است؛ اما این دو، خیلی فرقی نمی

، وقتو آنلهوي بوده  یعنی حدیثِ ؛اضافه صفت به موصوف است یم کهیا بگوی .این جنس سخن است ازو حدیث است 

 را بگیریم، در آن جهتی که مقصودمان است ،وجه هر یک از این دو است.اضافه صفت به موصوف شده  و مدهلهو آ

حدیثی  ،الهوي؛ یعنی الحدیثشودمی طور، روح جمله اینکه اگر اضافه صفت به موصوف بگیریم؛ براي اینکندفرقی نمی

محتواي  یعنی محتوا،؛ سخن باید لهو باشد .ستدرحدیث لهو، موضوع اینجا لهوِ ؛این لهو مطلق نیست ،که لهو است پس

 .لهوي که از نوع حدیث است ؛ یعنیباز هم همین است ،اضافه بیانیه هم باشد چه. یا چنانلهوي است

 مختار استاد
کند که لهوي ، در این جهت، باز هم فرقی نمییضیه هم بگیریمعتب مِنِ حتی اگر احتمال ؛در هر یک از این دو احتمال

را بیانیه یا تبعیضیه  اضافه معمولی،موارد لذا هریک از  و بگیریم معنا همین استکه هم را آن  ؛قسمی از حدیث استکه 

 . کند؛ ولی درمفاد خیلی فرقی نمیچه اضافه بیانیه اظهر استگر ؛بگیریمرا بگیریم یا اضافه صفت وموصوف که 

 شود؟می صرف محتواست یا شامل صوت هم »الحدیثلهو« دایره شمول
 جا مربوط به حدیث،، لهو اینولی در هر حال ؛ست که این سه احتمال وجود داردا یم اینیخواهیم بگواي که مینکته

باید  .شودنمی نیست، شمول حقیقی و صوتی که خارج از بحث محتوا بوده کالم یا سخن است وشمولش نسبت به لهو

در که  ألجواب. همان وجوهی ،ألجواب .یمیبگوهم جا در اینها را همان، چهار وجهی که در قول زور گفتیمیکی از آن 

دهیم به زوري که در صوت این را نسبت  ،ا استزور مربوط به محتوالزور را که  شود قولآنجا گفتیم که چگونه می

 ،یعنی سه ؛ب دادیماش را جواو همه چهار یا پنج وجه گفتیم. جا نیز مطرح است، همان وجوه در ایناست نه در محتوا
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مفهوم حقیقیِ  .جا هم همین استاین. همان مجاز یا تعبد استکه تنها راهش،  گفتیمو جواب دادیم را  چهار مورد از آن

به  چه بخواهیم آن را؛ چنانمحتواي لهوي است، یعنی محتوا ؛شود، شامل همان کالم باطل و کالم لهو میلهوالحدیث

مرحوم  .گفتیم که آن را قبالًوجه داشت  این سه ،صوت استتوا وحدیث نیست؛ بلکه بیاوریم که دیگر محسمت صوت 

 ین بود کها راجواب دادیم وحاصلش هم هاما آن. دنشیخ هم بعضیش رادار. مرحوم در مکاسب دارند را امام هم این

، ممکن نیست؛ بلکه با صوت شودشامل غنا و ها، بخواهد بدون تکفّل و مؤونه زائده،قول الزور واین، لهوالحدیث کهاین

گفتیم این است که  که قبالً چه. آند محضیا حتی تعبّ و .خواهد که روایت استقرینه مینیز، وقت نیک نوع مجاز که آ

در شود که بحث صوت است یا شامل غنا  حقیقتاً ،براي اینکه قول زوراي که ذکر شده بود؛ گانهچهار ،آن وجوه سه

 ،بنابراین .تمام نبود ،آن وجوه ،وجه داشت)، چهار سه (و اینهاقول  شود یا با القاءشامل آن  حقیقتاًالحدیث ، لهوجااین

 گوییم.جا نیز، عین همان را میایندر 

 داللت بر غنا دارد یا خیر؟ در آیه »الحدیثلهو« آیا عبارت 
. ، نداردشودغنا، مصداق حقیقی آن می که نشان دهد هیچ وجهی ،قول الزور کنیم که لهوالحدیث مانندعنوان می 

خواهد که در قول زور هم روایت ت که آن هم آیه ودلیل و روایت مییم مجاز یا تعبد محض اسیتوانیم بگوچه که میآن

که این دو گفتیم کردیم، میو این دو آرا را تفسیر میشود که اگر روایت نبود ما بودیم اش هم این می؛ نتیجهمعتبر داریم

ها این آیه نازل نآوردند و درباره آیات را میمغنّ گوید جاریاتِ؛ حتی آن شأن نزول دوم هم که میربطی به غنا ندارد

جا هم باز محتوا در آن ن، آکردندقرآن می صب به پیغمبر یا کردند ووانی میواز خب) آبصَّ ینَنّغَ تُ نَّکُجادارد که نشده( آ

کنم و مالحضه جا تکرار نمیاین . آن وجوه را دیگربحث ندارد ثیري درهم هیچ تأ ها؛  فلذا این شأن نزولهست

با موضوع  ما ربط  هفتم درآیه شریفه که البته این هم بحث .اش را عرض کردمخواهید کرد منتهی، حاصل ونتیجه

 ، بیانیه یا تنعیضیه است یا صفت و موصوف است.یا اضافه؛ که آداشت

 بر غنا »الحدیثلهو« عبارت مغتار استاد در داللت
لهو وامثال  دهد یاشامل غنا یا صوتی که آزار می حقیقتاًکه شود ، این لهوالحدیث موضوع است ونمیحالٍ علی ايِّ 

این هم بحث  .نه به نحوالحقیقهو عبد است بالمجاز یا بالتَّ ،شمولش نسبت به آن و بلکه محتوا دخیل است ؛شودها این

توانیم نمیکردیم و آن این بود که بر این هم عرض می سابق این نکته را اي است که نکتهین بحث هفتم، بود. در هم هفتم

 .موضوعیت این کلمات است ،اصل. خصوصیتی در موضوعیت ندارد ،یم که این کلمه یا آن کلمهیبگو
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 از نوع غایت است یا عاقبت؟ »لِیُضِلَّ«الم در عبارت
جا دو دارد که در این ايدانیم که الم معانیثیر دارد. میخیلی تا آیه ردر تفسی الم .است یضلّالم در لِ  ،بحث هشتم  

غایت  المِمعناي اول الم،  اي دارد.که در استنباط از آیه تأثیر قابل مالحظه قابل تصویر وتصور است ،از آن معانی مورد

 است. الم عاقبتو معناي دیگر آن ، 

 الم غایت و عاقبت معنا و تفاوت هر یک از دو
گیري عامدانه هدفاز قبل  ،آید که در واقعمیدر ايجمله المی است که سر . الم غایت،معلوم استدو،  تفاوت این 

گیري است که هدف و علت غایی هم، آن چیزي یعنی علت غایی آید سر غایت. غایت؛است؛ یعنی الم غایت میشده 

 الدِّینِ  فِی لِّیَتَفَقَّهُواْ طَآئِفَۀٌ مِّنْهُمْ فِرْقَۀٍ کُلِّ مِن نَفَرَ فَلَوْالَ ؛میتعلّ لِ م یا ذهبتعلّ أاین لِ  .متعلّألِ  الدرسَ ذهبتُ است. شده 

برنامه و نقشه ریخته  یعنی اصالً ؛ه پیدا کندنفی کرده تا نفقّ )112/( توبه،یَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعُواْ إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِیُنذِرُواْ

هدفگیري نسبت به آن  وقصد  علم و ،الم غایتدر  .مقصود اوست. غایتی که آن است ،غایت کار او ،با عمد وعلم .دارد

این است که  معناي عاقبت .عاقبت است ،الم معناي دوم، این علت غایی است. مفید است مراد است و ،مدخول الم

 آن .همین است کار، ولی پایان آنمراد شخص نیست؛  .خواهدنمی مغفول است و گاهی اصالً  و گیري نشده استهدف

 لدو للموت؛ یعنی عاقبت والدت، ( ابوالعتاهیه، العصر العباسی)،،للخرابد؛ لدو للموت وابنوا رسکار به این نتیجه می

سازد که مثالً پنجاه سازد، براي این نمیس وقتی که ساختمانی را میک؛ ولی هیچاست یخراب ،عاقبت ساختن .موت است

یه؛ اما ف نَسکُیَ لِ البناءا بنی هذالم غایتش این است که یَ سازد. ا تخریب کنند. براي زندگی و استفاده میآن رسال دیگر 

از این . شودمترتب می ؛ بلکه عاقبتی است که بر آنعلت غایی نیست هدف و ،آن عاقبت است عاقبتش للخراب است.

سر علت  آید بر، میدر این است که الم غایت ها. هم الم عاقبت داریم و هم الم غایت. تفاوت اینفراوان داریم ،قبیل

اما الم  ؛غایی دارد علیتِدر فعل، یعنی  ؛گیردرد انجام میکه مقصود از فعل است وفعل براي آن دا چه؛ یعنی آنغایی

؛ ولی باألخره خالفش مقصودش است بلکه گاهی اصالً ؛الفعل است که مقصود نیستي علیمترتبه، همان نتیجه عاقبت

ل مالم در هر دو معنی مستع. هر دو هم مستعمل هستند این دو نوع المی است که ما داریم و عاقبتش همین است دیگر.

الم  .است گونههم همین جاحال در این ؟با یکدیگر فرق دارندچقدر ها دیدیم که این .الم غایت والم عاقبت ،است

من الناس من یشتري  .اش این استهدفگیري و روح، فلسفه اصالً ؛ معنایش این است که آن کارغایت که باشد

لهو وتعاطی و  هدفش از اشتراء اصالً. کندکه اضالل جهت اینذکر شده؟ به یشتري لهوالحدیث اصالً چرا ،لهوالحدیث

یشتري  ؟کندچطور اضالل می شده است. حالاز اضالل  ، موردياشتراءاللهو. کنداین است که اضالل الحدیث انتخاب لهو
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هاي شاهنامه قصهکه از این شغرض اصالً .ضالل استتوانیم بگوییم که یشتري مصداق إمی ترطور دقیقبه. یا لهوالحدیث

، که الم غایت باشداینبنابربر جلوگیري نماید. و دیگر را بگوید، آن است که از نزدیک شدن و محبت مردم به پیام

الم  ،جاایندر الم  احتمال دوم در آیه این است که .کنمعرض می نتایج بیشتري هم دارد که بعداًالبته  شود.طور میاین

 بنابر الم عاقبت آن است که یشتري لهوالحندیث . معناي الحدیث استجا تکیه روي یشتري لهویعنی این ؛عاقبت باشد

ولو  ؛شودیجه قهري اوست که بر او مترتب میولی این نت ؛کند؛ او دنبال این نیست که اضالل شودمی اضالل هم محقق

اش اضالل ، نتیجهلحدیثخود انتخاب لهوا ولی اصالً ؛توجهی به این نداشته باشد یا دنبال این هم نباشد که او اصالًاین

نبال این نیستم که کسی را اضالل من هرگز د،باهللا ،گوید واهللاکنی؟ میبه او بگویند چرا مردم را گمراه می. گر است مردم

علت  که این قصد، غرض، آگاهی و توجه را هم نداشته باشد.نولوای اضالل است؛ که روح و عاقبت کار اوحالی؛ درکنم

 است.گیري شده همیشه آن پایانی است که هدف ،غایی یا غایت

 بیان فلسفی توضیح دو الم غایی و عاقبت با
المی و غایی است  تِعلیّ  المی که براي علتِییم: بگو طوریم، باید اینفلسفی بگوی اگر بخواهیم این دو الم را با بیان

مقصوده ؛ یعنی غایت اصطالحاً ،جااین در غایت . عاقبت همان غایت است منتهی،است یَهِ  یَبما هِ غایتِ  که براي خودِ

ان گوید آن پایاست، میمده از نگاه فلسفی بیان شد و در نهایه وبدایه آدر آن علت غایی که است. گیري شده و هدف

اش متقدم و گویند وجود ذهنیاست و مقصود در ذهن است که می هدفگیري شده .کندوسرانجامی که انگیزه ایجاد می

و ایجاد کننده اش متقدم در ذهن است  غایتی است که وجود ذهنیآن  علت غایی اصالً  .راستخّاش متأوجود عینی

علت که  ؟یم علت غاییگویوقت چرا مین. آشوداش بعد محقق میو تحریک کننده است و وجود خارجیانگیزه 

آب که آن را  ن؛ یعنی علم به آمرا وادار به حرکت کرده علت همین چیزي است که االن است و !تواند بعد باشدنمی

شود فعلی غایت، می وجود ذهنیِ و این یعنی آن غایتی که در ذهن من است ؛علت غاییکند. بیند و تحریکش میمی

ولی تصورش علت  ؛فعل است لذات غایت معلو ؛است گویند. آن غایت تازه معلولمی غایت. به خود غایت هم وعلت

آید و وجود ، میوعلت استاش قبل که وجود ذهنی چهگویند یعنی این؛ یعنی ابتداي آنالم غایت که می .فعل است

 .خود همان پایان .یعنی همان خود غایت فقط العاقبه؛؛ اما الماین معناي الم غایت است .معلول است و عینیش بعد بوده

هِیَ هِیَ یا عاقبت  ما؛ چون در خود غایت بن نیستهدف در آ علم و انگیزه و تقدم ذهنی و ي علت غایی وگر جنبهدی

گویند، نتایج شناسان به این میجامعه ه شود.دیکش؛ ولی به آنجا من توجه نداشته باشم ممکن است اصالًهِیَ هِیَ، ما ب

. شود؛ ولی آن نتیجه بر آن مترتب مینیست عه در فکر آن جام شود که اصالًخیلی از افعال انجام می ؛ي فعلناخواسته
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هاي متصلی دارد آمد که کشف او یک حلقههم نمیبه ذهنش  اصالًکه ادیسون برق را کشف کرد، امیعنوان مثال، هنگبه

. او صرفاً ولی او دنبال این نبود ؛ها عاقبت کار بوداین .دهد، فرهنگ را تغییر میکندچهره عالم را عوض می اصالًکه 

 .اینجور است ،لخرابلِ  ابنوو لموت ولِ  لدوالم در  خواست یک موضوعی را حل کند.می

 ثمره تعیین غایی بودن  یا عاقبتی بودن الم در داللت آیه
. در ارتباط با آن قصد است علم و ،ت غاییه استیّ معناي دقیق الم غایت از نظر فلسفی؛ یعنی جایی است که عل  

اگر  ،در این آیه شریفه ،وقتنمأخوذ نیست آقصد  علم و ،الم عاقبتدر اما  قصد و فعل وجود دارد؛اش نتیجه فعل و

شود؟ دانید چه می، میوقتن؟؛ یعنی آن کار قبلی براي این است آدهداي می؛ چه نتیجهیضل الم غایت باشدم الم لِ یبگوی

؛ بلکه اشتراء مستقل موضوع نیستطور بهخودش  ،آن قبلی؛ لهوالحدیث .ه نداردت مستقلّن قبلی دیگر موضوعیّ آ

دیگر موضوئعیتی  ،الحدیثا مطلق لهواین موضوعیت دارد والّ  ،کار گرفته شده استبهاضالل الحدیثی که در جهت لهو

را آیه، حرام است الحدیث ا مطلق لهوالّ مشکل دارد و آن در آن اضالل است، هدفگیريِ لهوالحدیثی که غرض و .ندارد

باشد، حرام است؛ اما اگر الم  کار او براي این کهگوید آن؛ یعنی میاستجور . الم غایت اگر باشد اینکندیا مذمت نمی

جا . در اینندارد این قصد را او این کاري که آن نتیجه را دارد ولو ،گویددیث مییشتري لهو الح ،را الم عاقبت بگیریم

است علت واقعیش این  آید منتهی،میالحدیث لهو روي خود اشتراءجا، موضوعیت اصلی، هدف ندارد. در اینتوجهی به 

 که علم وبدون این ،چون آن علت واقعی است ،وقتنکه او دنبال اضالل است آ؛ ولی نه اینکه نوعی اضالل در این است

  "یشتري لهو الحدیث لیضل "یماگر بگوی. الحدیثشود همین لهوآن موضوع میتمام أخذ شده باشد،  قصدي هم در آن 

آن یشتري لهو  .براي آن هدف دیگر ؛دهدانجام می یعنی آن کار راراي این، ب ؛کنداست که این کار را می الم به معنی این

شود که ، معنایش این میاین است که اگر الم غایت بگیریم . فرق این دو،موضوع نیست مستقالً ، دیگرالحدیث

ار گرفته شده کبرم، در آن مسیر بهالحدیثی که براي اضالل به کار میلهو .الحدیث خودش تمام موضوع نیستلهو

یم یمی گو اصالً یارا هم البته لهوالحدیث  .موضوعیت داردآمده است. اضالل یضل لروي در واقع ثقل موضوع،  ،وقتنآ

لهوالحدیثی که در  ییم که ترکیبی است؛ یعنی یا می گو .همان اضالل است ،که اصل؛ براي اینهیچ موضوعیتی نداردکه 

خود  ، دیگرعاقبت باشد ، الماما اگر که الم باشد؛ این، اگر الم، المِ غایت .جهت اضالل به کار گرفته شده است

. ممکن است آن شخص این لهوالحدیث در واقع علت است . لهوالحدیث موضوع است منتهی،لهوالحدیث موضوع است

؛ ولو مترتب استعاقبت اضالل بر آن واقع مصداقی از اضالل بوده و  ولی در ؛اي به این نداشته باشدخودش هم توجه

بنابر احتمال وقت نآ .نیست دنبال آن او اصالً که؛ ولو ایناضالل عامی در آن وجود دارد .ندارد هی به آنتوجّ کهاین
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موضوعیت  طور مطلق دیگرشود و لهو به، اضالل مییا جزء مهم موضوعکه موضوع  شودمیغایت، فرق این دو، این 

و آن هم چیزي است که  موضوعیت دارد ،الحدیثلهو اشتراء و . لهو الحدیثت داردضوعیّلهو مو ،بر عاقبتااما بن ؛ندارد

. تفاوت بین هم در نظر نگرفته باشد یکسی هدف کهولو این ؛درونش است در اضالل جا هم،خواهد بفرماید که در آنمی

 ؛هیچ حرمتی درونش نیست ،وَهُ  وَما هُالحدیث بلهو، دیگر که بنابر احتمال اولبراي اینکند؛ این دو ثمره زیادي پیدا می

 بناءً . شودجا پیدا مینایدر این تفاوت اصلی است که . موضوع حرمت است ،الحدیث، لهوولی بنابر اعتبار دوم

بدون جهت  لهوالحدیثِ اضالل و الحدیث وشود از لهو، موضوع مرکب میکه الم غایت باشداإلاحتمال األول علی

؛ چه قصد اضالل و لهوالحدیث حرام است ،اما بنابر اعتقاد دوم؛ حرام نیست مطلقاً اضاللی که متعارف است)،  (اضاللی

 ؛شود، اضالل دارد که این عاقبت؛ لهوالحدیثی که منجر به اضالل چون در واقع ؛نباشد ؛ براي کسی باشد یاعلم به اضالل

، در عمد چه عامد باشم چه نباشم و چون این علم وضالل بر او مترتب بشود منتهی، چه من بدانم چه ندانم و یعنی 

 این اضالل بر همیشه ،لهو کهشود برایناید که این قرینه میخواهد بفرم، خود شارع میدر واقع موضوع اخذ نشده است

به دنبال نکته بعدي که گویم این اضالل در آن هست دیگر. ، میامت ندادهدستاین اضالل را چون من  ؛آن مترتب هست

 چه کسی ؛ ولی این عاقبت رااین است امر، یعنی عاقبت آن ؛که فرمودید درست است . تا اینجاهمین است ،آیدآن می

ب رتّن متچون این اثر بر آ شود والحدیث مترتب میاین اثر بر لهو .دست خود مکلف نیستدیگر این  ؟کندکنترل می

عاقبت آن اثر، همین  است و همیشه آن عاقبت را دارد  چون اصالً شود؛ حرام میدیگر مطلق لهوالحدیث  ،شودمی

 .شود لهوالحدیث، موضوع میوقتآن

 »لیضل« مختار استاد در تعیین الم 
اگر ما  ؟کدام ظاهر است طور،طور بگیریم یا آنبا این تفاوت دقیقی که بینشان هست که این الم را این، این دو حالم

؛ یعنی ظاهرش الم غایت است ،یشتري لهوالحدیث لیضل عن سبیل اهللا .الم غایت است الم،که گفتیم ، میبودیم و ظاهر

 براي این آن اساطیر را آورده؛ او اصالً  :گویدین است و شأن نزولش هم مییعنی او دنبال ا؛ کند براي آناین کار را می

انسان باید برایش فکر کند آن الم عاقبت است که و غایت است  ، الماصل الم هم. کندپیغمبر پراکنده  مردم را از دور که

نفر  این کاریعنی ؛ لو ال نفر من فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین و مثال خاصی برایش بیاورد تا در ذهن جا بیفتد. در آیه:

ظاهر الم در این نوع  اش تعلم بوده است.علت غایی براي غایت و ؛یعنی ذهابش ؛میتعلَّ ذهب لِ، دهد براي تفقهرا انجام 

نابراین ب ظاهرش غایت است وعلیت دارد. جاخواهد. در اینقرینه مییک  ،ها الم غایت است وحملش بر عاقبتجمله

هم  که اضاللقصد اإلضالل است لِ لهوِ .لهوالحدیث نیست ،موضوع تمامکه غایت بگیریم، و بنابر اینظاهر غایت است 
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 ،هینلهم عذاب مُّ .موضوع این چیزي که آیه می گویداین عبارت است از  .اضالل و است قصد لهو است و .دنبالش باشد

 ؛یعنی ضالل هم بیاید ؛ست؛ هم قصد اضالل است وهم اضالل دنبالش احدیث لهوي استیا  هم کار ؛سه تا عنصر دارد

اگر الم عاقبت گوییم که حتی میما  .است. این ظاهرش ر دو دخالت دارده ،باز موضوع و قصد ،چون اگر ضالل نیاید

 ،جااین در قصد که این عاقبت را داشته باشد منتهی،گوید لهوي فاده کند. میرا ا کن است همین معناممهم باز ، باشدهم 

لهوي که این عاقبت بر آن  که؛ بلمطلق لهو نیست .آیدز حکم میآن از ناحیه تجوّو خیلی در موضوع دخالت پیدا نکرده 

، باز آن اضالل، جزء و قید لذا حتی اگر الم عاقبت هم باشد و ؛گیرد. این دارد موضوع حکم قرار میمترتب شود

 ! ونه مطلق لهوالحدیث و موضوع آیه است ،جا، لهوالحدیث مضلدر این بحث ما این است که نتیجه .شودموضوع می

حرام که مطلق لهو، تواند بگوید کسی نمی اصالًو  آیه، سخن از حرمت مطلق لهو نداردیعنی  ؛بیش از این دیگر نیست

که مطلق به این نُّمطمئِونَ علمُ نَ؛ چون باید بگوید قید خورده است حتماً ،آیه است که لهو، موضوع اگر کسی بگوید. است

 .حرام استکه تواند بگوید را هیچ فقیهی نمیها و جکها و این مزاحها که لهو است این همه سرگرمی .لهو حرام نیست

فقط موضوع لهو که با آن مقدمه بعدي هم بگوید  عاقبت بگیرد ورا الم و تمام موضوع لهو است که اگر کسی بگوید 

نوبت به  گوییم اصالً؛ ولی ما میاز آن اطالقاتی است که یقین داریم مطلقش مراد نیستکه باز هم باید بگوید  ،است

؛ یعنی آن در واقع لهوي که مضل است. ه مطلق لهوگوید، لهو مضل حرام است و نکل آیه می اصال .رسدنمیجا آن

حکم  کنم وچه بدانم احراز میام وچنانهاحراز نکرد ،دانمن دانم تا وقتیاقبت را دارد حرام است منتهی، من که نمیع

خواهم آن کار را نمیولی اگر یقین دارم که من  ؛است بر جواز که علم ندارم، حکماز باب این ،اگر ندانم .شودمنجز می

شود، جالبی می اگر الم عاقبت هم بگیریم چیز .باز هم حرام است ،شودمی که این اثر بر آن مترتبولی یقین دارم  ؛بکنم

ولی هر م غایت است؛ ال ،ظهر، حرف ما این است که گر چه أبنابرایندانم. ؛ چون من نمیولی تنجز ندارد شودحرام می

 .بلکه لهو مضل حرام است؛ شوداستفاده نمیاز آیه  لهواحرمت مطلقرا بگیریم، کدام 

 بنديجمع 
دو نوع الم داریم که عبارت است از الم غایت و الم عاقبت. ظاهر آیه نشان از  ما است که  آنمخلص و نتیجه کالم 

کار گرفته شود حرام است. این یجه حدیث و لهوي که براي إضالل بهآن دارد که الم در بحث ما، الم غایت است؛ در نت

 حاصل بحث ما است.
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