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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 لهو و لعب

 مقدمه
 و كسب مورد اناًياح كه است ييهايسرگرم و لهو است شده مطرح محرمه مكاسب ضمن در كه يموضوعات زا يكي

 در بار چند ،يباز و لعب تناسب به ما و اندكرده بحث را آن هم گرانيد و خيش مرحوم. رديگيم قرار هم اكتساب
 .شوديم عرض باره نيا در اندفرموده نبزرگا كه نچهآ. ميكرد بحث آن از غنا بحث ضمن ،قبل سال مباحث
 اهللا ذكر از را انسان و كنديم مشغول خود به را انسان كه آنچه. است شده معنا اهللا ذكر عن االنسان شغلي مابه  لهو

 دو كه اندگفته. كنميم عرض كه اندكرده طرح را مطلب شكل نيا به خيش مرحوم. شودمي اهللا ذكر از مانع و دارديم باز
 دارد وجود لهو حرمت بر يمطلق ليدل ايآ كه است نيا مقام كي .اندكرده بحث مقام دو در و دارد وجود نجايا در بحث

 عن شغلي ما يعني لهو كه است معلوم بحث اصل. است معنا چه به لهو كه است شده بحث دوم مقام در و ندارد وجود اي
 وجود مطلق اصالً  ديد ديبا كه اندگفته لذا، است حرام لهو مطلق گفت شودينم كه است معلوم هم الجملهيف و اهللا ذكر
 ايآ است شده تمسك هاآن به كه ياادله در كه است نيا اول مقام. كرد معنا چگونه ديبا را لهو دارد وجود اگر و دارد
 .ندارد وجود اي دارد وجود يمطلق

 مقام اول: ادله لهو و لعب

  منابع روايي بحث 
 ما ابواب در لهو بحثيك جا  .است آمده فقه يجا چهار سه در ،آن اتيروا و اخبار و لهو به مربوط مباحث

 اتيروا يبعض و است لهو بحث به مربوط به كتسبي ما ابواب از صد باب مثالً ،است آمده مكاسب كتاب در به كتسبي
 هم جا كي. است شده مطرح فقه در لهو بحث كه است يموارد از يكي نجايا ،است آمده هم نآ بعد و قبل ابواب در هم
 يجمله از و كنديم ذكر را كبائر و محرمات كه ييجا همان ،شش و چهل باب در است آمده نفس جهاد كتاب در
 ةصال در ةصال كتاب در هم چهارم .است آمده هيرما و سبق ابواب در هم جا كي .است آمده اتيروا آن در يهالم

 نيبنابرا .است تمام او نماز شد يلهو او سفر اگر و است قصر مسافر ةصال است شده گفته كه ييجا ،است آمده مسافر
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 نيا در عمدتاً يمنته باشد آمده هم گريد يجا در است ممكن .باشديم ابواب نيا در است لهو باب در كه ياتيروا عمده
 .است جا چهار

 آيات موجود در مسئله
 .ندارد وجود كند لهو مطلق حرمت بر داللت كه يزيچ قرآن فهيشر اتيآ در بايد آيات بررسي شود. تيروا از قبل 
 لَهُمْ  أُولئِكَ هُزُواً يَتَِّخَذها وَ عِلْمٍ بِغَيْرِ  اللَّهِ سَبيلِ عَنْ لِيُضِلَّ الْحَديثِ لَهْوَ يَشَْتري مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ« هست هنچآ تايآ در

... « هيآ اي .ميگفت غنا بحث در مفصل را آن و ندارد لهو مطلق حرمت بر داللت كه است )6لقمان/( »مُهينٌ  َعذابٌ
 است المحتوا من باطل يمعنا به زور آنجا در كه شد گفته )30حج/( »الزُّورِ قَْولَ  اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ  مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا

 ِإنَّمَا« ديفرمايم كه مه ياتيآ .ندارد است حرام مطلقاً لهو نكهيا بر داللت هم آن .شودمي منطبق آن امثال و كذب بر كه
 الْحَياةُ أَنَّمَا اْعلَمُوا« ) و36محمد/( »َأمْوالَكُمْ يَْسئَلُْكمْ ال وَ أُجُورَكُمْ  يُؤْتِكُمْ َتتَّقُوا وَ تُؤْمِنُوا ِإنْ  وَ لَهْوٌ وَ َلِعبٌ الدُّنْيا الْحَياةُ
 فََتراهُ  يَهيجُ ثُمَّ نَباتُهُ الْكُفَّارَ َأْعجَبَ غَْيثٍ كََمثَلِ الْأَوْالدِ وَ الْأَْموالِ فِي تَكاثُرٌ وَ بَيْنَُكمْ تَفاخُرٌ وَ زينَةٌ وَ َلهْوٌ وَ لَعِبٌ الدُّْنيا
 »ِالْغُُرور مَتاعُ إِالَّ الدُّنْيا الْحَياةُ َما وَ رِضْوانٌ وَ اللَّهِ مِنَ َمغْفِرَةٌ وَ َشديدٌ عَذابٌ الĤْخِرَةِ ِفي وَ حُطاماً يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرا

 .دندار حرمت بر داللت و كنديم كراهت و تيمرجوح بر داللت حداكثر هم هاآن )،20حديد/(
 سابق كه يمباحث اساس بر. است حرام لهو ديبگو نكهيا يبرا كند تمسك هيآ چهار سه به يكس است ممكن نيبنابرا 
 حرمت بر داللت هانآ از يبعض .ندارد لهو مطلق حرمت بر داللت هاآن از كدام چيه كه ميكن عرض ميتوانيم ميداشت
 و )36محمد/( »أَمْوالَُكمْ يَسْئَلْكُمْ  ال وَ  ُأجُورَكُمْ يُؤْتِكُمْ  تَتَّقُوا وَ  تُؤْمِنُوا إِنْ وَ  لَهْوٌ  وَ لَعِبٌ  الدُّنْيا الْحَياةُ إِنَّمَا« لمث ،ندارد
 .ندارد لهو مطلق و لهو بحث به يربط يول دارد حرمت بر داللت هم يبعض .دارد كراهت بر داللت بلكه هاآن امثال
 شامل را لهو مطلق ،هست حرمت بر دال كه آنچه و ستين حرمت بر دال رديگيم اتيآ از را لهو مطلق كه آنچه نيبنابرا

 وَ  َلعِبٌ الدُّنْيا اْلحَياةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا« هيآ .ستين يمطلق يول اندكرده ينه خاص يلهوها يبعض از قرآن اتيآ البته .شودمين
 يَكُونُ  ثُمَّ مُصْفَرا فَتَراهُ يَهيجُ ثُمَّ نَباتُهُ  الْكُفَّارَ َأعَْجبَ غَيْثٍ كََمثَلِ الْأَوْالدِ وَ الْأَمْوالِ فِي َتكاثُرٌ وَ بَيْنَُكمْ تَفاخُرٌ وَ زينَةٌ وَ لَهْوٌ

 مطلق كي )،20حديد/( »ِالْغُرُور َمتاعُ إِالَّ  الدُّنْيا الَْحياةُ مَا وَ رِضْوانٌ وَ اللَّهِ  ِمنَ مَغْفِرَةٌ وَ َشديدٌ َعذابٌ اْلĤخِرَةِ فِي وَ حُطاماً 
 َمنْ  النَّاسِ مِنَ وَ« مانند هم ياتيآ. شودمين استفاده حرمت آن از اما كنديم مذمت را يويدن اتيح تيلهو و است

 فَاجْتَنُِبوا... « اي )6لقمان/( »مُهينٌ َعذابٌ  لَُهمْ أُولئِكَ هُزُواً َيتَّخِذَها وَ عِلْمٍ بَِغيْرِ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ ِليُضِلَّ الَْحديثِ لَهْوَ يَشَْتري
 .شودمين شامل را لهو مطلق يول شودمي استفاده حرمت هاآن از ،)30حج/( »الزُّورِ قَوْلَ اْجتَِنبُوا وَ الَْأوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ
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 ذلِكَ  يَفْعَلْ مَنْ وَ اللَّهِ ِذكْرِ عَنْ أَوْالُدُكمْ ال وَ َأمْواُلكُمْ ُتْلهِكُمْ ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« ديفرمايم كه ياهيآ همچنين
  ).9منافقون/( »الْخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولئِكَ

 را حرمت اي رسانندينم را كراهت از شيب يول مطلقاً ولو كننديم كراهت دهااف اي شد عرض كه هيآ راچه سه نيا
 ذلِكَ  يَفْعَلْ مَنْ وَ اللَّهِ  ذِكْرِ َعنْ أَوْالدُُكمْ ال وَ َأمْوالُُكمْ تُلْهِكُمْ ال آَمنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« هيآ .ستندين مطلق يول كننديم افاده

 تاناوالد و اموال شودمي گفته .دارد ينه آنجا در .است متفاوت هانيا با يمقدار ).9منافقون/( »اْلخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولئِكَ
 تيخصوص الغاء كه ديآيم نظر به يول است هشد گفته اوالد و اموال نجايا در كه چند هر .ندارد باز خدا ذكر از ار شما
 الغاء با هيآ نيا طبق لذا و است خداوند ينه مورد دارديم باز خدا ذكر از را انسان كه چه هر .است ممكن آن

 نيهم از هم گريد اتيآ .رديگيم قرار ينه مورد ،شود نعما اهللا ذكر از را انسان كه چه هر ،اوالد و اموال از تيخصوص
  .است ليقب

 َعذابٌ  لَهُمْ أُولِئكَ هُزُواً  َيتَّخَِذها وَ ِعلْمٍ  ِبغَيْرِ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ لِيُضِلَّ اْلحَديثِ لَهْوَ يَشْتَري مَنْ  النَّاسِ  مِنَ وَ « هيآ نيبنابرا
 به لهو به يربط) 30حج/( »الزُّورِ قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ  الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ  فَاجْتَنِبُوا... « هيآ .ستين مطلق) 6لقمان/( »مُهينٌ
 هم اتيآ نيا از .است متعدد هم »ولَهْ وَ لَِعبٌ الدُّْنيا الْحَياةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا« اتيآ .ندارد شودمي گفته نجايا كه ييمعنا

 َأمْواُلُكمْ  تُلْهِكُمْ  ال آمَنُوا الَّذينَ  أَيُّهَا يا« هيآ ،دارند را نيمضام نيا كه ياتيآ مجموعه انيم از اما .شودمين حرمت استفاده
 ولو هيآ نيا .دارد يتريقو داللت)، 9منافقون/( »الْخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ يَفْعَلْ مَنْ وَ  اللَّهِ ِذكْرِ عَنْ أَوْالدُُكمْ ال وَ
 هم ينه .نكشاند اهللا ذكر عن غفلت به را شما زيچ چيه ديگويم .شودمي تيخصوص اءالغ يول دارد اموالو  اوالد نكهيا

 هيآ نوع چهار نيهم عمدتاً ،تايآ در نيبنابرا. است لهو ميتحر اطالق آن اطالق كه است قبول قابل يحد تا لذا و هست
 »ُمعْرِضُونَ  اللَّغْوِ  عَنِ  ُهمْ الَّذينَ وَ « يمنته رديگيم را لهو كه دارد ييمعنا قاعدتاً و ميكنيم بحث جدا هم را لغو .است

 . است نيمؤمن فيتوص در ،كندينم حرمت بر داللت )3مومنون/(
 و ندارند لهو به يربط تايآ نيا از يبعض گرچه و كرد بحث ديبا اتيآ در اوالً .ستين ييروا قطف بحث نيبنابرا

 به و گذشت توانينم ساده هم اتيآ يبعض از حال نيع در اما كنندينم داللت حرمت بر داند لهو با ارتباط كه هم يبعض
 وَ  اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ أَوْالُدُكمْ ال وَ أَمْوالُُكمْ  تُلْهِكُمْ ال آَمنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« مثل ،دارند لهو در هم آن ،ميتحر بر داللت ينحو
 ينه شودمي اهللا ذكر مانع كه آنچه از كه است نيا مهم هيآ نيا در). 9منافقون/( »اْلخاسِرُونَ هُمُ  فَأُولِئكَ ذلِكَ  يَفْعَلْ مَنْ
 در كوتاه يبحث نيا. كندينم يفرق ،باشد يگريد زيچ و باشد استير اي باشد خانه اي باشد فرزند كندينم يفرق و كنديم

 آنچه از هاآن هياول ظاهر كه دارد وجود ياطالقات قرآن اتيآ در الجملهيف كه گفت شودمي مجموعاً و بود اتيآ مورد
 . كنديم منع ،باشد لهو
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 جمع بندي آيات شريفه در اين موضوع
 مثل ،كنديم لهو تيمرجوح بر داللت كه ياادله .است قسم دو ادله ،لهو به نسبت قرآن در كه گفت شودمي نيبنابرا

 حرام ديگوينم كه چند هر ،كنديم ادهفا را مطلق تيمرجوح و كنديم مذمت كه »ولَهْ وَ لَِعبٌ الدُّنْيا اْلحَياةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا«
 فَأُولئِكَ  ذلِكَ يَفْعَلْ مَنْ وَ اللَّهِ ذِكْرِ  عَنْ أَوْالدُكُمْ ال وَ َأمْوالُكُمْ تُلْهِكُمْ ال آَمنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« مثل هم گريد طائفه .است
 فهيشر اتيآ راجع كه يبند جمع پس .دارد حرمت بر داللت اوليه ظاهر هب كه است )9منافقون/( »الْخاسِرُونَ هُمُ
 افاده را تيمرجوح كه ياتيآ .هستند طائفه دو ميكر قرآن در لهو به مربوط اتيآ كه است نيا ميكن عرض ميتوانيم
 يا« مثل ،كنديم افاده ظاهر به را لهو ميتحر و حرمت كه ياتيآ دوم ،»ولَهْ وَ َلعِبٌ الدُّنْيا الْحَياةُ أَنَّمَا اعَْلمُوا« مثل كنديم

 ).9منافقون/( »الْخاسُِرونَ هُمُ  فَأُولِئكَ  ذلِكَ يَفَْعلْ مَنْ  وَ اللَّهِ  ذِكْرِ  عَنْ  أَْوالدُكُمْ  ال وَ أَْموالُكُمْ  تُلْهُِكمْ ال آمَنُوا الَّذينَ  أَيُّهَا
 لهو باب در توانديم يمتعدد اتيآ يكل منظر كي از .نشدم وارد را اتيآ تك تك من و بود اتيآ به ربوطم مباحث نيا

 كه ياتيآ ،هستند طائفه دو لهو به مربوط اتيآ ديآيم نظر به و اندنپرداخته نيا به انيآقا و رديبگ قرار تمسك مورد
 .كنديم افاده ظاهر به را لهو ميتحر و حرمت كه ياتيآ و رسانديم مطلق طور به را تيمرجوح

 طوائف روايات در موضوع بحث
 عرض كه يبيترت همان به ما ييروا كتب و وسائل كتاب موضع چهار در اتيروا كه شد عرض اتيروا درباره اما
 . است آمده ميكرد

 طائفه اول روايات
 و موقف كي بر نكهيا ضمن نجاآ. است آمده صالة كتاب در يلهو ديص در كه است همان اتيروا از طائفه كي

 نيا دارند اتفاق و اشتراك آن بر فقها همه كه نچهآ. دارد وجود ياساس اختالف ،مورد كي در اما دارند اتفاق همه مطلب
 مگر است نماز قصر موجب سفر كه است شده گفته .است تمام نماز آنجا در ،باشد يلهو ديص يبرا كه يسفر كه است
 هاآن از يكي .است تمام و ستين قصر او نماز ،است مسافر شخص نكهيا رغم يعل نجاآ در كه مورد هشت هفت در
 در نماز تمام بودن كه است نيا است اختالف محل آنچه .است متداول هم اآلن و است بوده لوامتد كه است يلهو ديص

 السفر كه دارد وجود گريد عنوان كي چون و است تيمعص سفر ،سفر نيا كه است نيا خاطر به يلهو ديص سفر
 قصر و است تمام نماز يلهو سفر در نكهيا علت نديگويم يبعض. پس در اينجا نماز تمام است القصر وجبي ال يةالمعص
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 نيا ،است يةالمعص يف سفر از يمصداق ،يلهو سفر عنوان قتيحق در و است تيمعص سفر كه است نيا خاطر به ستين
  .اندگرفته لهو حرمت ادله را نيا خود كه است مبنا كي نيا .است نظر كي

 يگريد يسفرها و ندارد وجود مالزمه قصر عدم و تيمعص نيب .ندارد وجود يامالزمه كه است نيا دوم يمبنا اما
 ،دهدينم مانجا هم گناه و دهديم انجام سفر شخص كه السفر عمله من مثل ،است تمام هاآن در نماز كه دارد وجود هم
. باشد آن تيمعص و حرمت خاطر به يلهو ديص در نماز تيتمام كه ندارد يليدل چيه و است نكرده يگناه كه يحال در
 آن يعني ،شد داده قرار كفاره كه جا هر كه نديگويم باشند مشهور كه يبعض .است كفاره بحث هيشب نجايا در بحث نيا

 ،ستين تيعصم با مالزم ،كفاره وجود نديفرمايم ييخو يآقا مانند يول .نآ مانند و روزه و حج در است تيمعص كار
 به قول آنجا در ،است متفاوت كفاره در بحث يكم البته .نباشد تيمعص يول دهد قرار كفاره خداوند ييجا است ممكن

 . ستين قوت از يخال دوم نظر هيف نحن ما در اما است تريقو است تيمعص با مالزم كفاره وضع نكهيا
 يلهو سفر ديگويم نكهيا يبرا است حرام مطلقاً لهو كنند استشهاد خواهنديم كهاست  ياتيروابنابراين طائفه اول، 

 كه است ياتيروا طائفه نيا. است حرام لهو نيبنابرا ،است حرمت با مالزم هم نماز تيتمام و است نماز تيتمام موجب
 ياتيروا مجموعه نياول پس. ستين وارد نكته دو خاطر به اشكال نيا اما .است شده داده قرار ليدل ينيچ مقدمه نيا با
 محل هانيا و است اللهو ديص در سفر تيتمام و اللهو ديص اتيروا است گرفته قرار تمسك مورد لهو حرمت يبرا كه

 .است خدشه

 اشكال به روايات طائفه اول
 ديآيم نظر به و ستين ياشده ثابت مطلب ،اول قول است بايد گفت كه امبن شد گفته كه يقول دو آندرباره  اوالً  
 قرار مستقل عنوان هم ليدل نيهم و ستين مالزم آن حرمت با لهو ديص در نماز تيتمام كه دوم نظر و دوم يمبنا همان
 تيمعص يبرا سفر كه است نيا شودمي سفر در نماز تيتمام موجب كه ينيعناو از يكي .صحيح باشد است شده داده
 كي را هاآن ديبا گشتيم باز تيمعص همان به اللهو ديص اگر و است يگريد مستقل عنوان كي اللهو ديص و باشد
 ميكن استفاده ميتوانينم ما است آمده اللهو ديص باب در كه ياتيروا از كه است نيا است مهم كه نچهآ. داديم قرار عنوان

 . كرد را استفاده نيا شودمين. ستين تيمعص كه است نيا خاطر به لهوي ديص سفر در نماز بودن تمام كه
 هم نجايا در .است لهو آن در كه يسفر مطلق اي دارد يتيخصوص ديص ايآ كه رداد وجود هم يگريد بحث اًيثان
 يلهو ديص اگر ،است نماز تيتمام موجب يلهو ديص سفر كه است شده گفته .باشد حرام لهو مطلق كه ستين معلوم
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 نيا يول است مالزمه حرمت و نماز تيتمام نيب نكهيا ولو شود گفته است ممكن است مسافر يبرا نماز تيتمام بموج
 . كرد تمسك لهو مطلق حرمت يبرا شودمين آن به لذا و ندارد وجود لهو مطلق در و است يلهو ديص در فقط مالزمه
 كه چه هر و شودمي نماز تيتمام موجب يلهو ديص ديگويمكه  ياتيروا پس. است المبنا يعل دو هر جواب دو نيا

 هر كه را يكبر نيا ما نكهيا يكي :است خدشه محل مناقشه دو به استدالل نيا ،است تيمعص باشد نماز تيتمام موجب
 در فقط حكم نآ ،باشد داشته وجود هم مالزمه اگر اً يثان ،ميندار قبول ار است حرام پس شود نماز تيتمام موجب چه
 و شود بحث ديبا ةاصل تابك در كه است يوجه دو نيا .ندارد وجود يلهو سفر و لهو مطلق در و است يلهو ديص

 .كرد تمسك آن به يليخ شودمين و زديريم فرو استدالل نيا ،هست يمبنائ

 طائفه دوم روايات
 دو يماله در. است آمده يماله عنوان قمار و غنا بحث همان در. است آمده يماله ،تيروا از گريد دسته كي در
 كي و باشديم لهو يمعنا به باشد نيا اگر كه باشد يميم مصدر جمع كه است نيا احتمال كي ،دارد وجود احتمال
 به نكهيا احتمال و باشد يلهو آالت يمعنا هب نكهيا احتمال. باشد اللهو التآ يمعنا به يماله كه است نيا هم احتمال

 معتبر هاآن از يبعض كه رداد وجود ياتيروا هم نهيزم نيا در. وجود دارد باشد لهو خود يمعنا به و يميم مصدر يمعنا
 ما ابواب در ،شد عرض هك يابواب همان در كه است دسته كي هانيا. مياكرده بحث قبالً را هاآن از يبعض. است بوده هم
  .است آمده هم العقول تحف اتياور در اي آن هست، امثال و قمار بحث در به كتسبي

 بحث كه است ثيح نيا از و است لهو آالت همان هاآن ظاهر كه است رفته كار به يعموض در غالباً هم تايروا نيا
 لهو هانآ با كه يالتآ .ندارد لهو بحث با يربط و روديم ميكرد بحث هم قبالً كه قمار آالت بحث در. باشدمي لهو آالت
 البته. ريخ اي است حرام لهو آالت مطلق از استفاده ايآ كه بود بحث محل لهو آالت مطلق هم جا همان در .رديگيم انجام
 اتيروا از ياديز تعداد يول شود شامل را لهو خود نكهيا در باشد داشته ظهور است ممكن يماله تيروا از يبعض

 البته .رديگيم فاصله ما بحث از يشكل به هم دسته از روايات نيا .است وله آالت به مربوط هست يماله كه دوم طائفه
 گفته لهو آالت به مربوط كه آنچه. شودمي لهو شامل بالمالزمه وقت نآ ميريبگ لهو مطلق يمعنا به را يماله مطلق اگر
 . كنديم ميتحر هم را لهو خود كه مييبگو است ممكن بالمالزمه باشد آن در ياطالق اگر است شده

 اشكال به روايات طائفه دوم
 با كه ستين معلوم لهوها همه اً يثان .ميكرد بحث قبالً  را ستين اي هست مطلق اين روايات ايآ كه است نيااول  بجوا
 ذلِكَ  يَفْعَلْ مَنْ وَ  اللَّهِ ِذكْرِ عَنْ أَوْالدُكُمْ ال وَ أَمْوالُكُمْ ُتلْهِكُمْ ال آمَنُوا الَّذينَ َأيُّهَا يا«. در باشد يعرف يمعنا به يماله
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 مثل لهو يعرف ابزار يمعنا به يماله بلكه ستين يلهيال بها ما طلقم يمعنا به هايماله از يليخ »الْخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولئِكَ
 كه هم ياتيروا در نيبنابرا. كند اطالق افاده تواندينم اتيروا نيا هم جهت نيا از. است آن امثال و قمار و غنا ابزار
 لهو متعارف آالت ،يماله ظاهر. رديگيم فاصله يكم ما بحث از و است آالت يمعنا به يماله غالباً است آمده يماله
 وقت نآ ،هست هم مطلق كه ديبگو يكس هم اگر .نشود محسوب هم آالت عرفاً نكهيا ولو يلهيال بها ما مطلق نه است

 بود اللهو ديص هاآن در كه ياخبار. شد بحث كه بود ياخبار از طائفه دو هانيا. شودمي سوم دسته اتيروا جزء هانيا
 .رديگيم فاصله يكم ما بحث از شد گفته كه يوجه با هم هانيا .بود آمده يماله واژه هاآن در كه هم ياخبار و

 روايات طائفه سوم
 به كه ددار وجود يمتعدد و فراوان اتيروا نهيزم نيا در كه است آمده لهو هانآ در كه است ياتيروا سوم طائفه

 اصالً ما كه نديبگو اندخواسته ييخو يآقا مرحوم مثل سوم طائفه نيا در .است داده قرار مذمت مورد را لهو ينحو
 مذمت را لهو و باشد اول طائفه دو از ريغ و است مدهآ لهو يرو بر كه ياتيروا و ميندار يمعتبر تيروا و تام تيروا
 كنديم افاده را حرمت آنچه و كندينم افاده را تيمرجوح از شتريب ،است معتبر اتيروا نيا از كه آنچه ،باشد كرده

 هم را هاآن غالب و اندكرده ديترد اسناد در معموالً ديكن مالحظه را گريد كتب اي ةالفقاه مصباح اگر .ستين معتبر معموالً
 .ميادهيد يمناسبت كي به با

 ،نباشد معتبر هم اگر ،باشد معتبر است ممكن اتيروا از يبعض نكهيا ضمن كه است نيا سوم طائفه راجع ما عرض
 صادر معصوم از هانيا اصل كه كنديم مطمئن را ما ،هست نآ حرمت ديمف واقعاً و است لهو باب در كه ياتيروا تعدد
 يميتحر ينه مورد لهو نكهيا اصل يعني ،است طور نيهم اتيروا نيا با شانمواجه واقع در هم خيش مرحوم .است شده
 است آمده ةالفقاه مصباح در اي است هآمد مكاسب در كه را ياتيروا اگر .كرد رد شودمين را است گرفته قرار تيروا در
 يمنته دارند هم ةالفقاه انوار و يزيتبر يقاآ و ييخو يقاآ مرحوم ،ندارند را بحث نيا امام حضرت( ديكن مالحظهرا 

 سوم طائفه در كه ديآيم نظر به )،اندكرده عبور عيسر يليخ هم يزيتبر يآقا مرحوم ،اندكرده عبور آن از عيسر معموالً
 آن متوجه يميتحر خطاب و است شده ميتحر لهو اتيروا در نكهيا اصل ،ميشو زير هاآن تك در ميبخواه كهينا بدون
 خاطر به ،ميكن خدشه داللتش و سند در يشكل به روايات نيا تك در ميبخواه نكهيا، قابل انكار نيست. پس هست
 ».فَهُوَ مِنَ الْمَْيِسرِ ذِكْرِ اللَّهِ كُلُّ مَا َألْهَى عَنْ« مثالً دهدينم جهينت ،دارد وجود كه يتركث و تعدد
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 مقام اولجمع بندي 
در  هك است نيا شد گفته لهو حرمت ليدال يبررس در كه ياجهينت ميكن يبررس را روايات تك نكهيا بدون نجايا تا
 يبرا ،اندكرده برخورد طور نيهم هم خيش مرحوم ،كرد ديترد دينباوجود دارد  ظاهر به مطلق ميتحر بر ليدل نكهيا اصل

 ذِلكَ  يَفْعَلْ مَنْ  وَ اللَّهِ ذِكْرِ  عَنْ  أَوْالُدكُمْ  ال وَ أَمْوالُكُمْ  تُْلهِكُمْ ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« مثل ياتيآ ،اتيآ در هم نكهيا
 نكهيا ولو هم اتيروا در .كند داللت مطلق نحو به هم نآ ،حرمت بر ستين ديبع كه دارد وجود »اْلخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولئِكَ
 يبعض است ممكن نكهيا بر عالوه ،كنديم منع لهو خود از كه سوم طائفه همان در اما ،ميگذاشت كنار را دوم و اول طائفه

 يلهوها يبعض سوم طائفه در كه است درست البته .بگذارد كنار تواندينم را هاآن انسان مجموعاً  ،باشد معتبر هاآن از
 .ميدار هم را مطلق يلهوها اما ،ديگويم را يخاص
 در ،ندارد ياعتبار گفت و گذاشت كنار بشود كه ستين يامجموعه هم نآ مجموعه و كنديم ميتحر كه ياتيروا در 
 نآ به نجايا تا ما كه نچهآ. كرد بحث ديبا را آن اطالق اما رفتيپذ ديبا را هاآن اصل شودمي گفته ،دارد تعدد كه ياتيروا
 را دارد اطالق و حرمت هم منع ظاهر و كنديم منع را لهو كه دارد وجود ياادله نكهيا اصل كه است نيا ميادهيرس
 اي رفتيپذ را اطالق نيا شودمي ايآ كه ميشويم دوم مقام وارد و شد تمام كه است اول مقام نيا .كرد ينف توانينم
 .رفتيپذ شودمين

 .           نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


