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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 لهو و لعب

 نگاهي به مطالب پيشين
 كراهت بر دال لهو مطلق به نسبت كه دارد وجود ياادله هم ميكرد عرض و شد اشاره اتيروا و اتيآ به لهو باب در

 از يشناس مفهوم نكهيا به ميپرداخت نيا از بعد .دارد داللت حرمت بر ظاهر به كه دارد وجود ياادله هم و است هيتنز و
 است عبث و لعب و لهو يهاواژه هاآن نيترمهم كه هستند ارتباط در هم با كه دارد وجود ييهاواژه. ميباش داشته بحث
 ديشا. نآ امثال و يعني ال ما ،مزاح ،هذل ،باطل مثل دارد وجود بعد مرتبه در هم ييهاواژه .است كينزد يليخ هم به كه

 ميداد قرار بحث مورد ترشيب نجايا در ما كه آنچه البته .دارد ارتباط ميكنيم عرض ما كه يبحث با كهباشد  واژه ده حدود
 اما ،حدود نيهم به ديشا هم لهو .است رفته كار به مورد ستيب كينزد ديشا قرآن در لعب كلمه .است لغو و لعب و لهو
 امثال يشكل به كه است رفته كار به فراوان قرآن در هم باطل كلمه البته. است نرفته كار به شتريب بار دو يكي عبث و لغو
  .داد خواهم حيتوض بعد كه رديگيم را لعب و لهو

 لغتشي كه است آن هم لهو و ستين يعقالئ غرض آن در كه نديگويم آنچه به را لعب كه شد گفته لغت باب از
 هم لغو .دارديم باز گريد يزهايچ از را او و كنديم مشغول خود به را انسان كه آنچه .ءٍيش عن اي اهللا كرذ عن االنسان
 ينيمع هدف نكهيا بدون شوديم صادر انسان از طور نيهم ،فكرٍ عن ال وردي و به عتدي ال كه است ييكارها نآ معموالً

 ميكرد عرض روزيد كه آنچه. است شده ذكر واژگان نيا يبرا لغت در الً اجما كه است يمعان هانيا. شود بيتعق آن در
 .ميكن ليتكم ميخواهيم را

 معناي اول لهو و لعب. 1
 و مطلق يمعنا كي .دارد معنا دو لغو و لهو و لعب واژگان و ميمفاه از كي هر كه بود نيا ما روزيد عرض جهينت
 ،ميكن ميتقس يكل منظر كي از ميبخواه اگر را انسان يرفتارها تمام ،است انسان يرفتارها كل كننده جدا كه خاص
 هم لهو و لعب در نيهم نيع ،است يجد هم هاآن از يبعض و است يشوخ و هذل انسان افعال از يبعض كه طور همان

 ما و است يجد ريغ انسان اعمال از يبعض مقابل در و است يعقالئ هدف با و يجد انسان اعمال از يبعض ؛ديآيم
 يجد يكارها يبرا توانديم ينحو به اناً ياح نكهيا ولو ديآينم شمار به يزندگ ياصل يكارها از و ستين ةايالح به قومي
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 اول يمعنا نيا. ستين حاتيتوض به يازين و بود اول يمعنا نيا .است يسرگرم كارها آن خود ذات در يول باشند ديمف
 و ندارد بالذات يعقالئ هدف كه است ييكارها يمعنا هب واژگان نيا كه است اول يمعنا هم شهير .بود مطلق كه بود

 .دارديم باز ياصل يكارها از را انسان

 معناي دوم لهو و لعب. 2
 و ديمف ارزش كي يدارا يارزش نگاه و ينيد منطق كي در كه آنچه شوديم گفته. است ينسب ، معنايدوم يمعنا

 يرو بر افعال كي بودن كننده غافل و بودن ياله اي يعقالئ غرض فقدان دوم يمعنا در .ستين معتبر و مناسب گاهيجا
 كي نكهيا يبرا ،باشد يسرگرم اي ياله توانديم يارزش نگاه كي در يزيچ هر بلكه است امدهين نيمع خاص دسته
 دوم يمعنا نيا در .شوديم عبث و لهو و لعب و يشوخ نباشد ريمس آن در چه هر و دارد وجود يزندگ در ياصل هدف
 لهو و لعب و هذل نباشد يارزش نگاه ريمس در اگر هست بشر يزندگ در كه يافعال همه ،شوندينم جدا افعال ،يارزش

 همه دوم نگاه در .شود درست و حيصح و حق توانديم كند دايپ ينيد ارزش و جهت كي اگر هم هانآ همه و شوديم
 وَ  َلِعبٌ الدُّنْيا الْحَياةُ إِنَّمَا« ديفرمايم .شوديملعب  ،باشد نداشته ييخدا رنگ و نباشد يارزش ريسم در اگر يجد يكارها
 يباز كه هم ييزهايچ همان گريد طرف از. )36محمد/( »أَمْوالَكُمْ يَسْئَلْكُمْ ال وَ أُجُورَُكمْ يُؤِْتكُمْ تَتَّقُوا وَ تُؤْمِنُوا إِنْ وَ لَهْوٌ
 لهو گريد دوم اصطالح در ،داشت وجود ييخدا هدف نآ در و افتي يواقع فلسفه كي اگر هم هاهمان ،شوديم يتلق
 و لعب نيا دوم يمعنا به ،دهد سوق هاارزش سمت به را هابچه تا شوديم يطراح كه است ييهايباز يسر يك .ستين

  .كنديم حل را مسئله كه است اصطالح نيا .ستين يباز

 كاربرد لهو و لعب در قرآن. 3
 سه در و هست هيآ چهار كه شد گفته روزيد كه» لَهْوٌ وَ َلِعبٌ الدُّْنيا اْلحَياةُ إِنَّمَا« ديفرمايم كه يينجاآ قرآن تايآ در

 فعل ذات شد گفته كه باشد نيا آن علت هم ديشا ،است آمده لهو بعد و است اول لعب ،است آمده لهو و لعب ظاهراً هيآ
 باالتر غرض كي از را ما ستين آن در يغرض كه يامر كه است يثيح نآ از لعب .است لعب ،نباشد آن در يغرض يوقت
 يته درونش قتيحق در شوديم انجام ايدن در كه ياعمال نيا ذات يعني ،است آمده اول لعب غالباً جهت نيا از ،دارد باز
 لَْهوٌ  إِالَّ الدُّنْيا الَْحياةُ هذِهِ ما وَ« كه است آمده جا كي .دارديم باز باالتر هدف از را انسان ليدل نيهم به و است يخال و
 و لعب گريد يجا چهار سه و موارد يباق اما)، 64عنكبوت/( »يَْعلَمُونَ كانُوا لَوْ الْحَيَوانُ  لَِهيَ الĤْخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ  وَ
 علت ديشا و هستند منطبق هم بر قمصدا نظر از لهو و لعب كه شد گفته چون .باشد نيا آن علت ديشا ،است آمده لهو
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 رفته كار به دوم يمعنا در لعب وله جاها از يليخ در قرآن اتيآ در پس. شد عرض كه باشد نيا اتيآ در تقدم نيا
 الدُّْنيا الْحَياةُ إِنَّمَا« ديگويم جا كي قرآن را افعال همه ،ستين ما افعال و انواع مشخص يمرزبند دوم يمعنا لذا و است
  .است دوم اصطالح نيهم قرآن در اصطالح كي. ديگويم لهو و لعب را يزندگ همه» لَهْوٌ وَ لَعِبٌ

 ،ستين خارج در فعل ماده و يشكل يمرزبند ،حق و باطل اي جدو  لهو اي جد و لعب يمرزبند دوم اصطالح در
 .شوديم لعبو  لهو گريد نگاه كي با و است جد روح و نگاه كي با فعل يعني ،است فعل روح و نوع و معنا يمرزبند

 و يشكل و يكيزيف يهاييجدا نه است يباطن امر و زهيانگ و روح ،دوم يمعنا در باطل و حق ييجدا مالك و زيما
 يمرزبند ،اول يناعم در اما .بالعكس و هستند لهو و لعب ،اول يمعنا به يجد امور ، بعضيدوم يمعنا در لذا و يصور
 . است گريد طرف افعال از گريد شكل و است طرف كي افعال از شكل كي كه شوديم گفته و است افعال خود يرو بر

 خاص يمعنا به لعب هم ياتيآ در يول است ينسب و است رفته كار به عام يمعنا به لهو و لعب شد ذكر كه ياتيآ در
 وَ إِلَيْها انْفَضُّوا لَهْواً أَوْ تِجارَةً رَأَوْا إِذا وَ« است مدهآ جمعه سوره در مثالً ،ينسب يمعنا به نه است رفته كار به اول و

 يمعنا به لهو نجايا در كه)، 11جمعه/( »الرَّازِقينَ َخيْرُ اللَّهُ وَ التِّجارَةِ مِنَ وَ اللَّهْوِ مِنَ خَيْرٌ اللَّهِ عِْندَ ما ُقلْ قائِماً تَرَكُوكَ
 . است خاص
 هم مزاح و هذل در .افتي اتيروا در ييهانمونه شوديم يول است نرفته كار به معنا دو نيا به لغو قرآن در ينحو هب
 شامل را ييزهايچ آن كه باشد داشته مطلق يمعنا كي ،باشد هم باطل كلمه در كاربرد دو نيا ديشا .است طور نيهم
 حق نگاه كي از كه هم يامور همه كه باشد داشته توانديم هم ينسب يمعنا كي يول است لباط و مضر كه شوديم

 . ديايب حساب به باطل ،شوديم دانسته
 و ستيچ لهو و لعب تفاوت كه شد گفته بعد. ميكرد ذكر واژه چند نيا به راجع را يانكته چند لغت از اوالً نجايا تا
 باالتر اغراض از اشيبازدارندگ با ارتباط در را لمع لهو و نديبيم را ستين درونش غرض كه را آنچه لعب كه شد گفته

 است نيا شد هفتگ كه هم يسوم مطلب. است شده داده قرار آن يبرا واژه دو ،باراعت دو با يول است زيچ كي. نديبيم
 . دارند شد گفته كه يشكل به يكل يمعنا دو لهو و بلع كه

 

 و لعب اي در معناي اول لهونكته. 4
 يمعنا به لهو اول اصالح. دارد معنا چند هم اول اصطالح خود كه است نيا ميكن عرض ميخواهيم كه يبعد مطلب

 اعمال از را انسان و ندارد غرض كه ياعمال يسر كي يعني. بود حق مقابل در باطل اي. بود جد مقابل در ينسب ريغ
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 كي. است شده دايپ ياصطالحات هم ليدل نيهم به و شوديم ميتقس نوع چند به خود اول يمعنا. دارديم باز يعقالئ
 ،است هايسرگرم مطلق كه دارد عام يمعنا كي ،است ينسب ريغ كه است اول اصطالح همان كه دارد عام يمعنا

 . هست يعقالئ اغراض از مانع هاآن ذاتاً ،ستين يعقالئ غراضا ذاتاً آن در كه ييكارها
 مرتبه كه نديگويم ييزهايچ به راآن  لهو در يگاه كه است نيا آن و دارد هم خاص دوم يمعنا كي ،اول يمعنا

 يهنم ،دارد وجود يارزش ضد امر كي آن درون در كه ييهايسرگرم يعني ،دارد را اهللا ذكر از يبازدارندگ از يادهيشد
 كه يلهو .است رفته كار به يليخ هم نيا. است ديشد يليخ اهللا ذكر از آن يبازدارندگ و حق با آن همقابل و دارد وجود

 يعني ،هست يقو آن در يشهوان جنبه كه ييزهايچ و قمار آالت و غنا مثل شوديم گفته اول يمعنا از دوم اصطالح به
 اول يمعنا به لهو نيبنابرا .است ديشد و يقو يبازدارندگ كي اهللا ذكر از نآ يبازدارندگ و دارد وجود يمحرم امر آن در

 يقو اهللا ذكر زا آن يبازدارندگ ،ستين آن در يميتحر يمعنا به مذموم امر آن ذات كه است ييهايسرگرم .دارد مراتب
 ،دارد تيشهوان و تيمطرب حالت كه دارد وجود غنا و قمار مجالس مثل ييلهوها نوع كي يول ،ستين ديشد و

  .دارد مراتب اول يمعنا به لهو . پساست يقو اهللا ذكر از آن يبازدارندگ
 يعني عام يمعنا كي .است معنا دو كه كنديم احساس كند مراجعه اتيروا به يكس يوقتب مرات وجود خاطر به
 يعني ،كننديم اطالق دهيشد مراتب آن خصوص به را لهو كه دارد هم يبمرات كي يول دارد يسرگرم كه ييهاآن مطلق
 كنديم مشغول خودش به العادهفوق را انسان كه يحالت. است ليقب نيا از ييزهايچ و قمار مثل ،است غنا مثل كه ييجا
  .دارديم باز تايح يقيحق اهداف و اهللا ذكر از را ما يبارز و واضح يليخ شكل به و

 يول ستين حق كه ييهاآن همه كه است نيا باطل يمعنا كي ،دارد معنا دو هم باطل .است طور نيهم هم باطل در
 همه معنا كي به .دارد وجود حق با برجسته مقابله و حق به اضرار جهت كي آن در كه است نيا باطل يمعنا كي

 و دارد حق با مواجه و دارد حق با مقابله كه است آن باطل ،معنا كي به يول است باطل ندارد ييخدا جنبه كه ييكارها
 لهو در يول هست يزيچ نيچن كه گفت توانيم شيكماب هم لعب يبرا .است دهيشد يمعنا كه است خاص يمعنا نيا
 . است واضح يليخ

 وَ  لَعِبٌ  الدُّنْيا الْحَياةُ إِنَّمَا« شوديم گفته كه يلهو و لعب .دارد مراتب هم آن ،است ينسب يمعنا كه هم دوم يمعنا البته
. است جد تينها ،نباشد ييخدا ريغ زهيانگ چيه آن در كه يكار .دارد مراتب ،شوديم شامل را ايدن همه و است» لَهْوٌ
 غنا يگاه ،است كرده ديتول اصطالح دو هم اول يمعنا .دارد وجود يمراتب شد گفته روزيد كه ييمعنا هردو در نيبنابرا
 ،ستين يسرگرم مطلق ،لهو از منظورشان آنجا در .است لهو مجالس مناسب كه نديگويم كنند فيتعر خواهنديم كه را
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 هم اتيروا در .است مقصود نيا ،است برجسته يليخ اهللا ذكر از نآ يبازدارندگ است تيمعص آن در كه يمجالس يعني
 .ديگويم را ژهيو يهاوله كه است معلوم »فَهُوَ مِنَ الْمَْيِسرِ ذِكْرِ اللَّهِ كُلُّ مَا أَلَْهى عَنْ« است رفته كار به يگاه معنا نيا

  جمع بندي معاني لهو و لعب. 5
 گفت طور نيا توانيم ميكن جمع ميبخواه اگر را بود اول اصطالح ميتقس ليذ كه يالحاصط دو و روزيد اصطالح دو

 جنبه كه يزيچ آن مطلق يعني لهو معناي اول. است بحث دو نيا يبند جمع مطلب نيا ،دارد معنا سه لهو كلمه كه
 يعقالئ غرض كه است ياعمال مدومعناي . دارد يسرگرم جنبه و ستين آن در يعقالئ غرض كه ياعمال. دارد يسرگرم

 كه است اهللا ذكر از بازدارنده و هست تيمعص رب مشتمل بارز و واضح طور به و دارد يسرگرم جنبه و ستين آن در
 ينسب يمعنا هم سوم يمعنا. است ينسب ريغ آن دو هر كه است لهو دوم و اول يمعنا دو هانيا .شوديم خاص يمعنا
 لهو ،باشد نداشته ياله جنبه اگر و تسين لهو باشد داشته ياله جنبه اگر ،هست عالم در كه آنچه همه يعني لهو .است
 . است

 كه شوديم يافعال همه شامل كه ينسب ريغ يمعنا به لهو. است اصطالح سه و معنا سه يدارا حداقل لهو كلمه پس
 غافل و كننده مسخ حالت كه شود ييهايسرگرم از ياژهيو گروه شامل كه ينسب ريغ يمعنا به لهو دوم ،دارد يسرگرم
 بود يمفهوم ليتحل كي نيا. »َلهْوٌ وَ َلعِبٌ الدُّنْيا الْحَياةُ  إِنَّمَا« كه است ينسب يمعنا هم سوم يمعنا .است يقو آن يكننده
 .ميكن عرض بود الزم آن امثال و لهو و لعب به نسبت كه

 احكام فقهي لهو و لعب. 6
 .شوديم چه معنا سه نيا يفقه احكام ديد ديبا اكنون. است رفته كار به اديز سوم يمعنا به لهو قرآن در كه شد گفته

 م فقهي معناي سوم. حك1,6
 اللَّهِ  ِذكْرِ عَنْ أَوْالدُُكمْ ال وَ أَْموالُكُمْ تُلْهِكُمْ ال آَمنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا« مثالً دارد وجود نقرآ در كه نچهآ سوم يمعنا از 
 شما اوالدتان و اموال ديگويم و است سوم يمعنا همان كه است) 9منافقون/( »الْخاسِرُونَ ُهمُ فَأُولِئكَ ذلِكَ يَفْعَلْ مَنْ وَ
 از را شما هانيا ديگويم است عالم در كه نچهآ همه ،ندارد هايسرگرم و هايباز به يكار نيا ،ندارد باز اهللا ذكر از را

 داده دستور خداوند يعني ،است يطبع و يريغ يفقه حكم كي واقع در يمنته ،است يفقه حكم نيا .ندارد باز اهللا ذكر
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 چه هر و باشد نيا مانع كه چه هر. كرد عمل را نآ ديبا و نشود ترك) ياله فيتكال همان يعني اهللا ذكر( اهللا ذكر كه است
  .شوديم حرام ،كند منع فيتكال نيا انجام از و بدارد باز نيا از را انسان كه

 َخْيرُ  اللَّهُ وَ التِّجارَةِ مِنَ وَ اللَّْهوِ مِنَ  خَيْرٌ اللَّهِ عِْندَ ما قُلْ قائِماً  تَرَكُوكَ وَ  إِلَيْها انْفَضُّوا لَهْواً أَوْ تِجارَةً رَأَوْا إِذا وَ«
 نماز و خدا ذكر از بازدارنده چون ،ديرويم آن دنبال به شما كه يلهو و تجارت نيا ديگويم) 11جمعه/( »الرَّازِقينَ
 اهللا ذكر افعال ضد كه ياعمال يعني ،است آن ضد از ينه ءيش به امر همان واقع در نيا ،شوديم منع نآ از است جمعه
 كه يثيح آن از باشد كننده غافل و يمله توانديم يزندگ همه كه يسوم يمعنا پس. است گرفته قرار ينه مورد ،هستند

 اگر ،است يميتحر ينه آن ينه ،است واجبات از كننده غافل اگر يمنته ،است ينه متعلق ،است كننده غافل و يمله
 طاعت و خودش ذكر به را ما موال يوقت .است يطبع ينه نيا و شوديم يهيتنز آن ينه ،است مستحبات از كننده غافل

 طاعات مقابل اگر. رديگيم قرار ينه مورد ،شود فيتكال انجام و طاعت و ذكر مانع كه چه هر است كرده دعوت خودش
 پس .شوديم يهيتنز و يكراه آن ينه ،است يندب و ياستحباب طاعات مقابل اگر و شوديم يميتحر آن ينه ،باشد واجب
 يزندگ يهاعرصه همه در كه است ينسب يمعنا ،است قرارگرفته هم مذمت مورد و است مدهآ قرآن در كه سوم يمعنا
 يمعنا خصوص در مطالب نيا. است مذموم باشد نداشته ييخدا رنگ اگر است يزندگ در كه آنچه همه .شوديم يجار
 . بود ينسب يمعنا يعني سوم

 فِي تَكاثُرٌ وَ َبيَْنكُمْ تَفاخُرٌ وَ زينَةٌ وَ لَهْوٌ  وَ َلِعبٌ الدُّْنيا الْحَياةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا« ديگويم را نيهم هم قرآن اتيآ از ياريبس
 وَ  َشديدٌ عَذابٌ الĤْخِرَةِ  فِي وَ حُطاماً يَكُونُ ثُمَّ مُصْفَرا فَتَراهُ يَهيجُ  ثُمَّ نَباتُهُ الْكُفَّارَ أَعْجَبَ َغيْثٍ  كَمَثَلِ الْأَوْالدِ وَ الْأَمْوالِ
 الَْأَملُ  يُلْهِهِمُ  وَ يََتمَتَُّعوا وَ  يَأْكُلُوا ذَرْهُمْ « و )20حديد/( »ِاْلغُرُور َمتاعُ إِالَّ الدُّنْيا الْحَياةُ مَا وَ  رِضْوانٌ وَ اللَّهِ  مِنَ  مَغْفِرَةٌ
 انْفَضُّوا لَهْواً أَوْ تِجارَةً  رَأَوْا إِذا وَ« اي است بازداشته را او و است شده يمله را او كه يآمال )،3حجر/( »يَعَْلمُونَ  فَسَوْفَ
 هانيا از يبعض در كه) 11جمعه/( »الرَّازِقينَ  خَيْرُ اللَّهُ وَ التِّجارَةِ  مِنَ وَ اللَّهْوِ مِنَ َخيْرٌ اللَّهِ عِْندَ ما قُلْ قائِماً تَرَكُوكَ  وَ إِلَيْها
 ال وَ  أُجُورَكُمْ  يُؤِْتكُمْ َتتَّقُوا وَ تُؤِْمُنوا إِنْ  وَ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ  الدُّنْيا الْحَياةُ إِنَّمَا« مثل هم گريد اتيآ .دارد وجود هم ميتحر

 تيمذموم يلو ديآينم رونيب آن از حرمت كه است يمذمت هاآن البتهوجود دارد كه  )36محمد/( »أَمْوالَُكمْ يَسْئَلْكُمْ 
 يزندگ كل يعني)، 83زخرف/( »يُوعَدُونَ الَّذي يَوْمَهُمُ يُالُقوا حَتَّى يَلَْعبُوا وَ يَخُوضُوا َفَذرْهُمْ« دارد كه ياتيآ در اي ،دارد
 يميتحر اي يهيتنز ينه هانيا همه به .شوديم لعب و لهو مصداق ينسب و سوم يمعنا به عالم نيا تمام پس .است لعب
 .دارد اشاره آن به هم اتيآ نيا و است گرفته تعلق
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  م فقهي معناي اولحك. 2,6
 يعني ،كنديم افاده را كراهت كه دارد وجود ياطالقات هم آن در باشد يباز و يسرگرم و لهو مطلق كه هم اول يمعنا
 به كه يهرما و سبق مانند است خورده استثناء هانآ از يبعض البته، است راهتك هايسرگرم مطلق هياول عام و اطالق
 .شود واجب يحت اي كند دايپ استحباب يثانو عنوان با است ممكن هايباز از يليخ و است خورده استثناء ياول عنوان

در  اما ،شود افاده كراهت ،اتيروا مجموع از كه ستين ديبع ،هايسرگرم مطلق و ينسب ريغ يمعنا به لهو يمعنا در
 كه باشد يحد به آن كثرت ديشا ميگفت ما و اندكرده اشكال يسند نظر از ييخو يآقا دارد، حرمت در ظهور كه ياادله
 .دارند هم خيش مرحوم را اشكال نيا و است يدالل ، اشكالدوم اشكال اما كرد اشكال يسند نظر از نشود
 نيب مشترك لهوكلمه . است رفته كار به لهو كلمه ،)باشد داشته وجود اگر( كنديم ميتحر را لهو مطلقاً هك ياادلهدر  
 يمعنا به توانديم و شود شامل را هايسرگرم همه و باشد عام يمعنا به لهو توانديم يعني ،است دوم و اول يمعنا

 يوقت .شود شامل را است ملحوظ نآ در يبازدارندگ شدت و است تيمعص بر مشتمل كه ييهايسرگرم و باشد خاص
 اگر لذا ،كرد حمل خاص يمعنا همان بر را آن ديبا و شوديم دايپ مفهوميه شبهه شد مشترك خاص و عام نيب كه

 قنيمت قدر ،دارد خاص و عام يمعنا دو لعب و لهو چون ،كند منع را لعب اي كنديم منع را لهو كه ميباش داشته يمطلقات
 . شود حمل دوم يمعنا بر ديبا يعني ،است دوم يمعنا نآ قنيمت قدر و شوديم مفهوميه شبهه آن

 و است يلفظ مشترك كه دردا وجود ياواژه شديم گفته كه غنا و كذب مثل ،گريد يجاها از يليخ مثل نيبنابرا
 شمول تواندينم عام به نسبت و است خاص يمعنا آن قنيمت قدر و شوديم مفهوميه شبهه ،دارد خاص و عام يمعنا

 كه دهديم نانياطم اتيروا تعدد كه شوديم گفته اي دارد وجود معتبر اتيروا كه ميريگيم فرض هم نجايا .باشد داشته
 قدر و است مردد خاص و عام نيب ،ينسب ريغ يمعنا همان به لهو كه شوديم گفته يمنته ،است آمده لهو عنوان بر منع
  .شودينم استفاده ادله از ،شود ميتحر هايسرگرم طلقم نكهيا اما ،است دوم يمعنا كه است خاص آن قنيمت

 نشده حرام عتيشر در يسرگرم مطلق ميدار قطع و ميهست مطمئن ما نكهيا به شوديم دييتأ مسئله نيا نكهيا ضمن
 و يباز و يشوخ بر مشتمل يزندگ قدر آن .است بوده ائمه منظر و مرئا در .دارد وجود هيقطع رهيس مسئله نيا برو  است

 را آن يجلو شودينم ،است بحث محلآن  سند كه تيروا هس دو با ،بود يجد منع واقعاً اگر كه است بوده آن امثال وله
 مردد خاص و عام اصطالح دو نيب كه شوديم گفته يفن نظر از البته .ستين مراد آن اطالق كه ميدار نيقي پس .گرفت
  .ستين ينه متعلق ،لهو مطلق و عام كه دارد وجود نيقي باًيتقر ،قنيمت قدر از فراتر نجايا در يمنته ،است
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 نكته اصولي. 3,6
 آن از بعد ،ستين مراد يمطلق كي اطالق كه ميداشت نيقي اگر كه دارد وجود اصول در يبحث كي ميگويم پرانتز در

 نديگويم ياعده و يآر نديگويم ياعده پاسخ در .شودينم اي كرد تمسك اطالق به مشكوك موارد در شوديم ايآ
 ديآيم شيپ بحث نيا ميبرو اگر قيطر آن از لذا ،شوديم اندگفته يبعض .شودينم نديفرمايم يزيتبر مرحوم مثالً . ريخ
 .ميرفت مفهوم دو وجود قيطر از ما ليو

 بندي احكام فقهي بحثجمع . 4,6
 يك ،جلسه نيا از بعد هم ما و است شده دايپ موضوع تبدل اصالً  هك است يبيعج بحث امروز يايدن در يباز بحث
 يمعنا .شد ما يمفهوم ليتحل حاصل معنا سه .ميكرد تمام را مسئله لهو در نيبنابرا. ميدار موضوع نيا به راجع يسخنران
 و است يطبع حال هر به و است يهيتنز يگاه و است يميتحر يگاه ينه اما دارد ينه ميگفت است ينسب يمعنا كه سوم
 به و آن طبع به و است مكروهات و مستحبات مقابل در اي است محرمات و واجبات مقابل در اغفال و اءاله كه ديد ديبا

 لعب و لهو مطلق يرو را كراهت كه ياادله كه شد گفته هم ادله يباق . در ارتباط باديآيم ميتحر و ليتحل آن اندازه
 .گرفت قنيمت قدر ديبا و است يلفظ اشتراك ،آورديم لعب و لهو يرو بر را حرمت كه ييهاآن اما ،ندارد يمانع آورديم

 خاص يمعنا و قنيمت قدر سمت به كه كنديم كمك است نشده حرام شرع در هايباز مطلق نكهيا به ما قطع نكهيا ضمن
 .شد عرض كه است لهو بحث كل نيا. ميبرو لعبو  لهو

 .        نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


