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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قدمهم
از امور ديگري كه در بحث تعلم مطرح كرديم بحث كتب ضالل بود كه گفتيم در كتب فقهي و در مكاسب محرمه 

يك از اين قيود خصوصيتي شده است، ولي در هيچها بحث مطرح در حد حفظ كتب ضالل و وجوب اعدام آن
شود. خصوصيتي هم در عنوان مينيست و كتاب و غير كتاب هر چه كه باعث و ابزار گمراهي باشد، بحث شامل آن 

ها موضوع ديگري است كه گيرد، البته تعليم اينها نيست حفظ، تعلم، نشر، همه مشمول اين بحث قرار ميحفظ اين
و اگر بخواهيم يك مقدار الغاء خصوصيت بكنيم عناويني از قبيل تعلم علوم ضاله و  ميكنيمطور جداگانه مطرح به

يك نكته محل بحث بود كه در گيرد. اين ها، همه محل بحث قرار ميري و حفظ اينكتب ضالل خواندن و فراگي
گيرد، يكي هم بحث كلي و عام كتب ضالل و باشد و تعلم آن حرام باشد، قرار مي محرمعداد مباحث علومي كه 

هر ضاللي باشد  عام است، طبق مباني كه وجود دارد، ضالل، شود. ضالل هم چه اعتقادي و اخالقي،علوم ضاله مي
. البته در مورد تعلم آن شوديمها را شامل ها همه اينهم حفظ و تعلم يا فراگيري و نظاير اينكتاب يا غير كتاب آن

 .ميكنيمبعد نكاتي عرض 

 شده براي حرمت حفظ و وجوب اعدامادله مطرح
 دو دليل اينجا ذكرشده و خيلي به هم نزديك است؛

 يدليل عقل -1
 ؛كند و آنچه مايه فساد است، بايد از بين بردگويند عقل به لزوم قلع ماده فساد حكم ميه مييكي اين است ك

 عناوين شرعي -2
يكي هم آيات و رواياتي كه ما را موظف به احياي حق و اماته باطل كرده است و هر چه موجب وهن حق، 

ايد از بين برد تا به آنجا كشيده نشود؛ اين احياء باطل و تشييع... كلمه باطل شود، طبق تعابير مختلف حرام است و ب
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ها اصل دو دليل بود كه خيلي به هم نزديك است يك حكم عقل، يكي هم عناويني كه در شرع است كه احتماالً اين
 . ما اين را تحليل كرديم و صحبت كرديم.شوديمحكم عقل هم ارشاد به

 نتيجه بحث
ب منع و حرمت مقدمه حرام است، افساد، اضالل، احياي باطل، همه از با هابحثنتيجه بحث اين شد كه همه اين 

باشند. عقالً و شرعاً هم حرام است، احياي باطل، تشييع كلمه باطل، اضالل، افساد، عناويني هستند كه حرام مي
يم در همه عناويني است كه حرمت ذاتي دارد و عقل و شرع هم اين را تأييد كرده است. گفت ترويج فحشاء و منكر،

 اين حكم عقل چيزي نيست مگر دفع مقدمات ضاللت و گمراهي و فساد. 

 اقسام مقدمه توليدي
مقدمه ذاتاً حرام  واين از باب مقدمه است  كه ميگفتهاي سابق را با كمي تغيير تكرار كرديم بحث ،در مقدمه

 نيست مگر اينكه خود فعل مقدمه مشتمل بر يك امر حرامي باشد يا توليدي باشد، توليدي را هم سه قسم كرديم؛

 توليدي ذاتي كه بدون تخلل اراده است، -1

كه كسي كتابي در خانه بخواند يا منتشر شود، وقتيتوليدي كه اطمينان داريم كه فساد بر اين امر مترتب مي -2
 ،شوديمفساد بر آن مترتب  بشود

كند كه آن را هم بايد يك توليدي احتمالي هم داريم كه در مواردي كه محتمل بسيار مهم باشد، عقل حكم مي -3
منع كرد، ولو احتمال وصول به آن باشد، مثل مثالً كتابي بياورد كه موجب شود كه اين بچه از توحيد برگردد، 

گويد مقدمه حرام است. اين تغييري بود كه ي احتمالي هم باشد عقل مياينجا چون محتمل مهم است حتي توليد
 در مقدمه بحث انجام داديم و مباحث قبل يك مقدار تكميل شد.

 اصل در مقدمه حرام
دهيد، كند كه ولو احتمال هم ميشود كه عقل حكم مياصل اين است كه مقدمه حرام نيست، جاهاي خاصي مي

 جلوي آن را بگيريد.
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 اولنكته 
شود و حفظ كتب ضالل، تعلم يا خواندن گفتيم كه در كتب ضالل هم همين قاعده اجرا مييك بحث بود و مياين

از باب مقدمه حرام است و اگر در يكي از اين چهار قسم قرار بگيرد، حرمت پيدا  -عنوان خاصي نداريم-آن، 
 يك نكته مهم و تحليلي بود كه انجام گرفت.كند. اينمي

گويد جلوي اين مقدمه را بگير عنوان مقدمه توليدي اطميناني يا احتمالي ميعقل هم در اين مواردي كه بهحكم  
فهمد اين است كه بايد كاري بكند كه براي صورت مستقيم ميبه تا حرام و فساد و ضاللت محقق نشود. آنچه عقل

ند، اما امحاء ذات مقدمه در حكم عقل نيست، مقدميت ضاللت و فساد مترتب نشود، مقدميت ضاللت و فساد پيدا نك
 حكم عقل در همين حد است، حكم اوليه عقل در باب كتب ضالل، دو صورت داشتيم؛

 ها از باب مقدمه است كه بايد در چارچوب يكي از آن چهار محور قرار بگيرد،امحاء در باب كتب ضالل و اين -1

بحث، بحث مهمي است و يك نوع ديد خاصي در اينجا دوم اين است كه حكم عقل فقط منع از مقدميت است.  -2
 وجود دارد.

 نكته دوم
كه بر او مترتب شود، اين منع مقدميت متغير به تغير زمان  گويد منع مقدميت بكننكته بعد هم اين است كه عقل مي

است كه  وقتيكي، بر ايناست، بايد كاري بكنيد كه مقدميت بر او مترتب نشود. ترتب مقدميت  طيشراو احوال و 
شود كه كدام راه را هاي بديل دارد و انسان مخير ميوقتي راهكه كتاب را از بين ببرند، يكهيچ راهي نيست جز اين

شود كه هاي متفاوت براي محو مقدميت گاهي در عرض هم هستند، انسان مخير ميگفتيم كه راه ؛ وانتخاب بكند
ها بايد ي پنهان بكند، يا مانع از رفتن بچه به آنجا بشود. در همه ايننگه دارد و در گنج اين كتاب را در مخزن

 جلوي مقدميت را بگيرد، اينجا تخييري است.
اينكه  ببرد ياهاي منع از مقدميت، در عرض هم نيستند، طولي هستند مثالً يا بايد كتاب را از بين گاهي هم شيوه 

به آن باشد كه كسي به آن دسترسي نداشته باشد بايد نگه داشت  داشتننگهمانع از خواندن كسي بشود، اگر امكان 
 مترتب شود يا ممكن است اسراف هم بشود. بر ايناينكه ممكن است منافعي  ليدل
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حكم عقل به لزوم قلع ماده فساد و احياء حق و اماته باطل همه عناويني است كه بايد مقدمات آن را منع كرد. 
ي متفاوت هاوهيشمتفاوت است، گاهي  هاوهيشحكم عقل هم نفي مقدميت است.  در مقدمه هم سه صورت نفي است

ي اينكه دفع جابهيي هم ممكن است هازمانگاهي در عرض هم و تخيير است، گاهي طولي است و ترتبي است. در 
ولي همراه كتاب جواب آن  دارنگهگويد زمان مي واحوالاوضاع تناسببه ديدارنگهبكنيد از بين ببريد يا در مخزني 

ي بهترين راه هم بشود. در حكم عقل يا در زمانكرا هم بنويس. اين هم يك راه است كه ممكن است كه در ي
يعني ما باشيم و ؛ چيزي در اين مورد نيست -ميشويمرا بعد متعرض  خاصهادله  -عناوين كلي كه در شرع آمده 

 ء حق، دفع منكر و ضاللت و فساد است. عناوين كلي كه در باب اماته باطل، احيا

 نكته سوم
بياوريم و در اينجا  به دستحكم عقل توانيم از اين عناوين كلي بهنتيجه تحليلي است كه مي چند محور كلي، اين
و  شوديمي خود آن موجب يك نوع توهمات ديگر و امور سوء بيشتري زمانكتحوالت زمان و اينكه در ي بحث

شود، اين از كارهاي كارشناسي و دهد؛ ولي اين شكل كه باشد اتفاقاً نتايج بهتري مترتب مينتايج معكوسي مي
 بگويم؛ خواهميمخواهم موضوع كارشناسي را بحث كنم موضوعي است من نمي

 ند؛ها عنوان خاصي جز مقدميت نداردر حكم عقل اين است كه اين  -1

به چهار صورت تعميم دو صورت، با قيودي  ميگفتيمت بايد بيايد، سابق مقدميت هم در يكي از چهار صور -2
 داديم؛

منظور از دفع مقدمه، دفع مقدميت است نه دفع و رفع و اعدام مقدمه، مقدميت را بايد گرفت نه اينكه ذات  -3
 مقدميت كرد.هم حرام است بايد رفع گوييم حرام است مقدميت آنمقدمه را از بين برد. در مواردي كه مي

 مچهارنكته  
 واحددرآني رفع مقدميت متغير و متحول و متفاوت است گاهي ممكن است هاوهيشنكته چهارم هم اين است كه 
 ها حكم عقل است.صورت طولي و ترتبي، اينبه نحو تخيير يا به چند شيوه داشته باشيم؛ عرضياً؛
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 نكته پنجم 
كه يا  گوييم اگر از باب مقدميت هم باشد، وجوب غيري استنكته آخر هم اين است كه وجوب دفع كه مي

شرعي است يا عقلي، ثواب و عقاب جدايي ندارد؛ يعني اگر اين كتاب را از بين نبرديد ولي اتفاقاً مايه ضاللت و 
گمراهي كسي نشد عقابي نكرديد. يك چيز نفسي ثواب و عقاب مستقل دار نيست. يا اين كتاب را در مخزن قرار 

است كه وجوب  شود، اين هم به خاطر ايناديد و كسي هم آن را نخواند يا خواند و منحرف نشد بر آن مترتب نميند
 ها وجوب غيري و غير نفسي است.نگهداري و دفع مقدميت اين

هم به خاطر اهميت و نكاتي كه در آن بود فرق اين دو دليل اول بود كه بحث قبل را تلخيص كرديم و تكرار آن
كند حفظ، نشر، تعلم، خواندن آن، همه منظور است. شايد در نشر آن يك مقدار عناوين خاصي باشد كه بعد نمي

 .ميشويممتعرض 
 در از بين بردن آن اگر منفعت و عناوين ديگر نباشد، شايد صدق اسراف نكند.

و ضاللت را بايد گرفت، اگر ما باشيم و اين عناوين كلي كه بايد باطل را اماته كرد يا جلوي فساد و منكر 
 افتد.كند و در چارچوب مقدميت ميها عنوان مقدميت پيدا ميبا همين نكاتي كه عرض كردم همه اين-گوييم مي

عنوان اعدام يا سوزاندن واجب است بعضي از اين تعبيرات در كلمات فقها است. در بعضي بحث اين نيست كه به
بزنيد، اعدام بكنيد.  آتش يي به دست آورديدهاكتابديد و در غنائم جنگي گويد اگر جنگي كراز كلمات دارد كه مي

گوييم در حكم عقل و احكامي كه شرع هم آن را تأييد كرده اين عناوين نيست، چيزي كه هست از باب دفع ما مي
 گويد دفع مقدميت است.هم دفع ذات مقدمه نيست، عقل ميمقدمه است، آن

ها است و موضوع شناسي و كارشناسي واحوالاوضاعمقدميت هم متغير به تغير زمان و  كه دفع مقدمه ياسوم اين 
عنوان ثانوي يا به -عنوان اولي در عرض هم نيستندبه -هاي مختلف در عرض هم نيستند و اتفاقاً هميشه اين راه

 شود اين كتاب را از بين برد يا جواب آن را نوشت و به آن پيوست كرد.مي
كند يا عناوين ثانويه كه بر آن صدق مي ت بگوييم به خاطر عناوين اوليه مخير نيستيم مثالً اگر اسرافممكن اس 

شود. يا به بزند وهن در شريعت مي آتشهاي ماركسيسم را دارد شود. اگر بگويند هر كس كتابموجب وهن مي
كه در حكم عقل است اين است كه ها تعين پيدا بكند اينعناوين اوليه، يا به عناوين ثانويه، ممكن است يكي از شيوه

ها مقدمه عناوين عقلي و شرعي كلي ها ندارد، بلكه همه اينو امثال اين عنوان نفسي و ذاتي و اولي، احراق، اعدام
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گويد كه دفع مقدمه حرام و ضاللت و ماند، عقل ميچيزي كه باقي مي افتديماز خصوصيت  هاعنوان اين شوديم
دفع مقدمه درواقع دفع مقدميت است بيشتر از  مينيبيم ميكنيمفساد در يكي از چهار صورت واجب است، تحليل كه 

هي به گرفتن وصف مقدميت از او است و . دفع مقدميت گاهي به اعدام مقدمه است، گاميفهمينماين از حكم عقل 
عنوان غيري ها بهو همه اين در حكم عقل نيست. در شرع هم طبعاً چيزي نيست هاآنكدام ي مختلف، هيچهاوهيش

ها و هاي بديل باز جاي كارشناسيهاي متفاوت و بديل داشته باشد، روي اين راهتواند راهاست نه شرعي نفسي. مي
ها گاهي عرض هم هستند و فرقي ندارند، گاهي در طول هم قرار ن و شرائط است كه اين راهتأثير زمان و مكا

اي نبايد انجام داد يا عناوين ثانويه كنديمكه براي آن صدق  -مثالً اسراف-اي، گاهي به خاطر عناوين اوليهرنديگيم
بايد حساب بشود. تكرار به خاطر اين ها ها موجب وهن مذهب است، همه اينگويد خود سوزاندن اين كتابكه مي

 اجمال اين را عرض كردم.بود كه خواستيم همين فرمول كلي جا بيفتد و من به
گوييم از اين عناوين كلي يك عنوان خاصي راجع به احراق، اعدام، كتب و مي ميكنيمفعالً تأسيس اصل و قاعده 

ورت. اين اصل ما شد. در آن چهار صورت هم حكم مقدمه ها نيست، مگر در چهار صها يا امثال اينضالل يا فيلم
ها ندارد، تعلم آيد كه تحليل كرديم. اين اختصاص به حفظ و ايناست نه عنوان خاص، از مقدمه هم همين بيرون مي

طور است كه خودم بخوانم يا در معرض اين قرار بدهم تا ديگري بخواند همه مشمول و خواندن كتاب هم همين
كند كه مي نامحرمعد است. ولي گاهي بعضي مقدمات حرام كه همان قسم اول است؛ يعني خود او نگاه به همين قوا

 شود گفت مقدمه است بلكه خود آن حرام است كه موارد آن جدا است.در ذات آن حرمت نهفته است كه ديگر نمي
و شرك باشد كه احتمال هم احتمال شود مگر اينكه در امور محتمل بسيار مهمي مثل توحيد صرف احتمال نميبه

 ، چيزي ندارد.شوديمكه كسي گناهي مرتكب  دهميمعقالئي است كه كسي مشرك بشود، واال من احتمالي 
جايز است مگر  -كنديمكه در موارد خاصي است كه صدق -اگر براي اعدام عناوين اسرافي، چيزي، صدق نكند 

خواهيم بگوييم اعدام اين موجب وهن مذهب يا وهن دين است. نمي هاراهاينكه عنوان ثانويه بگويد كه بين اين 
ها است مگر اينكه عناوين خاصي پيدا بشود مثالً اباحه است، طرق جايز نيست، بحث وجوب اعدام و احراق و اين

د، بگويد ها را منع بكناي بعضي راهمگر اينكه عناوين خاصه دارمها يك تخيير عقلي مختلف است من بين اين راه
 اين راه برو، اين راه نرو. اين دريافت عقلي ما و تحليل عقلي مسئله است.
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 دليل قرآني
. مكاسب آقاي خوئي و ميشويماند كه در مكاسب آمده و سريع متعرض چند دليل ديگر بخصوص ذكر كرده

دو دليل كه يكي عقل بود و يكي هم عناوين شرعي بود كه  نيرازايغهست،  هامهديگران معموًال در مكاسب محر
وَ مِنَ النَّاسِ َمنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ِليُِضلَّ «فرمايد؛ سوره لقمان است كه مي 5 هيآشود. دليل سوم درواقع يكي مي
تا اينكه مردم را از راه  كننديمتراء و اش خرنديماي از مردم هستند كه حديث لهو را پاره 6لقمان/» عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

به اين هم استناد شده است كه يك  رنديگيمو آيات ما را به استهزاء » وَ يَتَّخِذَها هُزُوا«حق و خداوند جدا بكنند و 
مصداق روشن لهوالحديث همان كتاب است كتاب موجب ضاللت، لهوالحديث است، ظهور اشتراء هم در اين است كه 

كند اينكه كسي كتاب مضل ضال را اشتراء . با وعده عذاب مذمت ميدارديمو نگه  خرديمنگه دارد آدم بخرد و 
ها را ذكر اند كه هماناستدالل به اين آيه شده است در اين آيه هم چندين جواب داده »ِليُِضلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ«بكند كه 

 .ميكنيم

 پاسخ به استدالل
آيد بلكه اين در يك صورتي خاص شده است اين است كه اطالقي از اين بيرون نمياولين جوابي كه داده -1

آنجايي كه بخرم براي اينكه گمراه بكنم، » وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ َيشْتَِري لَهْوَ الْحَدِيِث لِيُِضلَّ عَنْ سَِبيلِ اللَّهِ«است 
كه از بعضي از كلمات فقها استفاده  نبايد خريد، نبايد نگه داشتپس عنوان كلي ندارد كه كتاب ضال يا مضل 

غمض  هيآشود كه اطالقي در آن هست، چنين اطالقي در آن نيست. اگر همه جهاتي كه خواهيم گفت در مي
منظور اضالل حرام است. پس در محدوده شود كه اشتراء كتاب ضال و مضل بهاستفاده مي هيآعين بكنيم از 
 م براي اضالل بخرد، حرام است.خاصي كه آد

جهت دوم اين است كه اگر به همين شكل هم گفتيم، با اين قيد ليضل بگيريم، در اين صورت اشتراء لهوالحديث 
عنوان خاص ندارد پس اوالً مقيد است؛ ثانياً همين مقيد هم كه تحليل بكنيم اصل حرمت روي اضالل است. يشتري 

، اشتراء لهوالحديث به خاطر اينكه ميكنيمبا اين ارتكازات عقالئي كه مراجعه لهوالحديث حالت مقدميت دارد و 
 گرفته است. مقدمه يك حرام شده است حرمت هم به آن تعلق
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شود، نه اينكه عنوان اشتراء لهوالحديث ذاتاً عنوان بنابراين حرمت اشتراء لهوالحديث يك حرمت مقدمي مي 
قدمه ليضل عن سبيل اهللا شده، اين كار حرام است واال اگر اين عنوان في حد ، عنواني است كه چون مباشدي ممحر

 نفسه هيچ حرمتي ندارد.
 گوييم اين عنوان هست منتها عنوان مقيد به يك صورت خاص حرام است؛ در جواب اول مي 

است، اين اشتراء در  »لِيُضِلَّ عَْن سَبِيلِ اللَّهِ«تر كه بكنيم، حرام همان گوييم تحليل دقيقدر جواب دوم مي -2
عنوان مقدمه است كه مقدمه هم ذاتاً عنوان خاص ندارد، هر كه الغاء به فهم ما بشود اشتراء بهارتكاز ما وقتي

هم از باب مقدميت است پس اين هم حرام است حرمت آن »لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيِل اللَّهِ«كاري انسان انجام بدهد 
وان خاص ندارد. به ارتكاز ما و فهم عرف و مخاطب كالم كه الغاء بشود گردد، عنبه همان مقدميت برمي

گويد آن اضالل است كه خطرناك و اشتباه است و گناه موضوعيت دارد مي گوييم كه اشتراء لهوالحديثمي
نشان ها ، اينكندينمدارد حاال از اشتراء لهوالحديث باشد يا اشتراء چيز ديگر باشد، يا اشتراء نباشد، فرقي 

 يك مصداق و يك مورد است. دهد كه عنوان خصوصيت به اشتراء لهوالحديث ندارد، اينمي

شود كه مقدمه اين كار است به همان حكم عقل همان چيزي مي عنوان اصلي و روح اين اشتراء لهوالحديث
ن بما هوهو گردد كه عنوان مقدميت باشد. پس گر چه اصل در عناوين شرعي موضوعيت است كه خود آبرمي

گوييم كه اين موضوعيت ندارد، عنوان اشتراء لهوالحديث در ارتكاز ما به همان مقدمه موضوع است ولي ما اينجا مي
اضالل منصرف است، آنچه حرام است اضالل است و مقدمه اضالل مذمت شده است به خاطر اينكه مقدمه اضالل 

 .دارمهيتكيامده است و خود من روي اين هست. اين هم نكته ديگري كه به اين شكل در كلمات ن

است كه اين يشتري  شدهنقلكه مثًال از مرحوم ايرواني  ازجملهشده است ي ديگري هم داده هاجواب -3
نه اينكه منظور از لهوالحديث كتاب و  لهوالحديث يعني يتعاطي لهوالحديث يعني با بالهوالحديث سروكار دارد

و از آن براي  و با سخنان غفلت آور سروكار دارد شوديمغفلت انسان ها باشد با اموري كه موجب اين
گيرد، پس بحث اشتراء نيست چون گاهي ادعا شده كه واژه اشتراء به معني خريدن است، اضالل بهره مي

گاهي به معناي تعاطي شيء است يعني سروكار داشتن با شيء و معامله با شيء است، تعامل با شيء است، 
اصطالح تحويل گرفتن شيء و سروكار و تعاطي شيء است. مرحوم محقق ايرواني اين است. بهتعاطي شيء 

 ادعا را كرده است.
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شده است كه منظور از عنوان لهوالحديث، كتاب نيست، حديث لهو يعني مطالب و سخنان يك جواب هم داده -4
كه لهو الحديث در  شوديماب اين ها سخنان باطل، اشتراء لهوالحديث قرينه بر جوكه منظور آنباطل، وقتي

شود عنوان ابتدا كتاب نيست لهوالحديث يعني سخن باطل، اشتراء سخن باطل تعامل با او و استفاده از او مي
شود واال عنوان عنوان مقدمه مصداق اين ميچون كتاب نوعي مقدميت دارد به ،ديآينمخاصي از اين بيرون 

عنوان اب صدق بكند، لهوالحديث معناي ديگري دارد كه ممكن است بهلهوالحديث، عنواني نيست كه بر كت
بنابراين عنوان كتاب نيامده كه بگوييم لهوالحديث يعني خريدن اين ؛ مقدمه و ابزار و وسيله آن كتاب باشد

 كتاب ضال.

گوييم ميوقتي عنوان كلي و مصداق لهو را . يككنديمي فرق ليخ اين وسيله او است نه اينكه مصداق باشد
كند ولي عنواني كه داريم لهوالحديث است، حديث هم فقط معناي گفته كه نيست، وقت عنوان موضوعيت پيدا ميآن

شود با لهوالحديث سروكار داشت؛ از راه كتاب، فيلم، هاي مختلف ميحديث يعني فكر، انديشه، معرفت باطل، از راه
لحديث است. لهوالحديث عنواني نيست كه كتاب مصداق آن باشد اين نكته هاي اشتراء لهواها راهيا از راه شنيدن، اين

وقت اينجا عنوان گوييم انسان و زيد كه مصداق آن كلي است آنوقتي ميكند يكاز نظر فقهي خيلي فرق مي
و كند، اينجا هم اگر لهوالحديث بر خود كتاب صدق بكند آن ماده خارجي موضوعيت دارد و بر خود زيد صدق مي

گوييم لهوالحديث يعني يك نوع معرفت باطل، مطالب وقتي ميولي يك شوديممنع  هيآعنوان اولي در امر خارجي به
گوييم يعني روح سخن، سخن منطقي، يك راه دسترسي به سخن باطل كتاب است، يك راه فيلم و و سخن كه مي

 شود نه مصداق.چيزهاي ديگر است شيوه و ابزار مي
نظر از چند جواب گويد، يعني با قطعوييم توجه كردن به آن معرفت و مطالب باطل آن حرام ميخواهيم بگمي

بگوييم كه اشتراء ذاتي لهوالحديث حرام است. منظور از اشتراء لهوالحديث كتاب يا فيلم يا ابزارها  ميخواهيمقبل 
كند و خريدن اشتراء يك معنا پيدا ميشود در اين صورت ها مقدمه آن مينيست بلكه سخن باطل است كه همه اين

 شود.مي مقدمه اشتراء لهوالحديث كتاب كه عمل خارجي است مصداق آن نيست. اين
گويد قضيه لفظيه داريم و قضيه معنويه، قضيه معنويه فكر باطلي است كه هميشه در غالب الفاظ در منطق مي

كند؛ يعني با آن سروكار دارد، از آن بهره ين را اشتراء مي. لهوالحديث يك نوع افكار باطل است ارديگيمذهني قرار 
ها هايي كه با اين سروكار دارند يكي كتاب است، فيلم است، سخنراني است. اينگيرد براي اينكه گمراه بكند راهمي
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لهوالحديث ي لهوالحديث و اشتراء لهوالحديث باشد يعني خريدن كتاب اشتراء هامصداقها است نه اينكه خود آن راه
 نيست، مقدمه براي اشتراء لهوالحديث است.

ما درواقع كالم محقق ايرواني را بازسازي كرديم به اين شكل كه لهوالحديث و اشتراء را وقتي باهم ضميمه بكنيم  
 شود؛ از آن استفاده براي اضالل بكند.ا مطالب غير باطل ميبو مجموعاً بسنجيم اشتراء لهوالحديث سروكار داشتن 

گوييم شود كه منظور از لهوالحديث چيز فيزيكي ابزاري منظور نيست سخنان باطل كه ميپس جواب اين مي
يعني مطالب باطل، اين مطالب كه شد، اشتراء يعني سروكار داشتن با اين، در مطالب باطل اشتراء فيزيكي سروكار 

 شود.داشتن معنا ندارد، اين قرينه براي معنا شدن اشتراء مي

 نتيجه
هم موضوعيت داشته شود كه اشتراء لهوالحديث يعني سروكار داشتن با مطالب باطل، اگر اين عنوان نتيجه اين مي

باشد و حرام ذاتي نفسي مستقل هم باشد يعني سروكار داشتن با مطالب باطل، سروكار ورزيدن با مطالب باطل حرام 
 را بخرم و به كسي همه مقدمه براي سروكار داشتن است. يا به كسي بدهم، يا فيلم بخرمكه كتابي است، اين

گويد خريدن كتاب باطل حرام تفاوت آن اين است كه اگر بگوييم منظور از لهوالحديث كتاب است دقيقاً آيه مي
عنوان اولي و ذاتي خود خريدن اين كتاب در قرآن كريم عنوان دارد. ولي در اين صورتي كه ما است، يعني به

لهوالحديث يعني سروكار داشتن و خريداري مطالب باطل است اين كتاب فقط جنبه مقدميت براي اين  گوييممي
گوييم اين ي سروكار داشتن با مطالب باطل اين است كه آدم كتاب بخرد. ميهاوهيشها و دارد؛ يعني يكي از راه

آيد. كه بشود موضوع مقدميت پيش ميو مقدميت  شوديمعنوان مقدميت آن را شامل موضوعيت را ندارد گر چه به
ها مصاديق آن هستند و به دليل اينكه ليضل دارد منصرف به مقدميت است نه يك عنوان كلي است اينگوييم اينمي

 موضوعيت.
گويد اين را خريد آن را داد. اينجا يشتري نحس يعني دو تا مفعول دارد، مي به ثمنگويد اشتروه آنجا قرينه مي

 گويد چيزي مقابل آن داد.است، نمي لهوالحديث
گويد ها متفاوت است؛ يعني دو اصطالح است ميگويد دوتاي آنمعنا كرديم مي طورنياادعايي كه اشتراء را 

گوييم يا شروه ثمناً قليالً كه يك نوع معاوضه در اين هست، اما در اشتري لهوالحديث مي به ثمنوقتي اشتروه يك



                                                                                                                    :  ٩٩٦ ماره 

11 

باشد معناي ديگري  ) نداشتهباءنشود (و مفعولي د اي باييبا دعايي كه شده اين است كه وقتي معاوضه نهفته نيست. ا
است البته وقتي تحليل بكنيم هر دو ممكن است يك جهت جامعي پيدا بكنند، يك ادعايي است كه اين چيزي كه 

 طلبد.اند، تقرير كردم. چون يك تأمل لغوي بيشتري را ميگفته
براي مردم  ها و چيزهاي باطليها و اسطورهاست كه كسي از منافقين در برابر قرآن قصهشأن نزول آيه اين 

كرد تا جلوي نفوذ قرآن را بگيرد، شأن نزول هم جايي است كه مقدميت دارد واال اگر مقدميت نداشته عرضه مي
ي دارد؟ شأن نزول آنجايي كند، اين چه مانعاي را پخش ميكند و اين هم قصه و اسطورهباشد او كار خود را مي

چيند كه مقابله بكند. پس اين سه جواب شد كه ما روي ودستگاه مياست كه منافقي در مقام معارضه با پيغمبر دم
 داريم.جواب دوم خيلي تكيه

يك جواب اين بود كه اطالق ندارد، عنوان و موضوعيت دارد، اشتراء لهوالحديث، يعني همان خريدن كتاب،  -
 كتاب ليضل است، اين مجموعه مقيد است.ولي خريدن 

يك جواب اين است كه صحبت اطالق نيست صحبت اين است كه اشتراء لهوالحديث موضوعيت ندارد،  -
موضوعيت  گوييم ولي اينرا هم مي يظاهرگوييم اشتراء لهوالحديث همان خريدن چيزها به معناي حتي مي

و عنوان  برد به سمت مقدميت و ارتكازي است كه ذهن را ميطيشرا جهيدرنتندارد بلكه از باب مقدمه است. 
 دهد.يعني مقدميت ذاتي نمي دهدينمخاص مقدميت به آن 

 طور معنا بكنيم.يكي هم اين جواب آخري است كه اشتري لهوالحديث، يشتري و لهو را اين -

گويم. عمده بحث من همان بحث گويد من هم همين فروش را مياگر بگويد فروش، ايرواني هم قبول دارد مي
رود كه با ارتكازات ما كه ذهن در اينجا به اين مي »مَنْ يَْشتَِري لَهْوَ اْلحَدِيِث لِيُِضلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ«دوم است كه من 

ه مقدميت براي آن پيدا كرده است، از باب مقدميت اشكال پيداكرده و اال اضالل حرام است و يشتري لهوالحديث ك
عقل  ازآنچهاگر روزي عنوان خاصي يا مقدميت نداشته باشد اشكالي ندارد. عرض ما اين است كه از اين آيه بيش 

عنوان نفسي و هم عنوان كتاب آنآيد كه راجع بهكرد چيز خاصي بيرون نميآن تحليل مي يكلما در ذيل عناوين 
 افتد كه توضيح داديم.و مقدميت هم در مسيري مي شوديممطلق، بگويد اين حرام است. در همان شرائط مقدميت 

شده كه آنجا گفته» مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الَْحدِيثِ«يك نكته هم اينكه جواب ديگري كه آقاي خوئي دارد اين است كه 
 هااينآيد، اگر بخواهيم جمود بر لفظ بكنيم، بيرون نمي هيآها از فظ و اعدام آناست در آيه عنوان اشتراء دارد، اما ح
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همان » وَ اجَْتنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ« يظاهر. عمده عرض ما همان نكته دوم است هم معناي لغوي و ديآينمبيرون  هيآاز 
شده است، قول زور به غناء تطبيق دادهباطل است، انسان بايد از قول باطل اجتناب بكند، منتها در بعضي روايات 

 اندگفتهها در روايتي تطبيق داده نشده است ولي فقها و كتاب باطل و اين شده استبعضي روايات به كذب تطبيق داده
هم يك نوع زور است، كتاب هم يك قول زور است، باطل يا فيلم باطل هم قول زور است. البته اينكه بعضي آن

ها همه بيان مصداق است، تفسير نيست، تطبيق است. ت كه كذب است يا غناء است و امثال اينشده اسجاها گفته
هم در لزوم اجتناب است در اين ترديدي مهم است يعني در اصل معنا از قول باطل بايد اجتناب كرد ظهور آنآنچه 

 رد يا خريد بايد روي اين تأملي بكنيم.نيست، منتها استداللي كه به اين شده براي اينكه كتاب ضال را بايد از بين ب
 صلي اهللا علي محمد و آله االطهار ه؛ وتكاو بر  اهللارحمهوالسالم عليكم و 

 
 


