بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
بررسی مسأله لهو ،از منظر فقهی

چکیده
این نوشتار تحقیقی درباره حکم فقهی لهو می باشد و خاستگاه این بحث از آن جاست که برخی از فقها
در مسائل گوناگون برای اثبات حکم ،به حرمت لهو استناد می نمایند .در این تحقیق پس از مفهوم شناسی
لهو و واژه های مرتبط ،آیات و روایات مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه بدست آمد که لهو به
طور مطلق ،حرمت ندارد و حرمت مختص به لهوی است که موجب انحراف عقیده و یا سوق دادن به ترک
واجبات ،بی بندوباری و ارتکاب گناهان باشد.
کلید واژه ها :لهو ،لغو ،لعب ،باطل
مفهوم شناسی واژه ها
لهو
راغب اصفهانی در معنای لهو چنین نگاشته است:
اللّهو ما یشتغل اإلنسان ع ّما یعنیه و یه ّمه (اصفهانی  :1412ص .)748لهو آن چیزی است که انسان را از
آنچه مقصود و مهمّ اوست باز دارد.
ابن منظور در لسان العرب اینگونه معنا می کند:
اللّهو ما لهوت به و لعبت به و شغلک من هوی و طرب و نحوها (ابن منظور  .)258 :1414لهو همان
بازی و اشتغالی است که از هوای نفسانی و شادی و مانند آن ناشی می شود.
فیّومی می نویسد:
اصل اللّهو الترویح عن النفس بما التقتضیه الحكمة (فیومی .)559 :لهو رفع خستگی از نفس(تفریح)
به آنچه با حکمت منافات دارد.
ابن اثیر می نویسد:
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اللّهو اللّعب یقال لهوت بال ّشيء الهو لهوا و تلهیت به اذا لعبت و تشاغلت و غفلت به عن غیره (ابن
اثیر  .)282 :1414لهو همان بازی و اشتغال به چیزی است که غفلت از چیزهای دیگر پیدا می شود.
به این بیان لهو آن است که آدمی را به خود مشغول سازد و از کارهای مهم و اهداف اساسی باز بدارد.
لعب
راغب اصفهانی می نویسد:
اصل الكلمة اللّعاب و هو البزاق السّائل .در اصل از کلمه لعاب به معنای آب دهان است که از لبها
سرازیر می شود و اینکه بازی را لعب می گویند به خاطر آن است که همانند ریزش آب دهان است که
بدون هدف انجام می گیرد .لعب فالن اذا كان فعله غیر قاصد به مقصدا صحیحا (اصفهانی :1412
ص .)741وقتی کار به صورتی باشد که فاعل آن هدف و غرض صحیحی از آن نداشته باشد ،به آن لعب
گویند.
فیروزآبادی می نویسد:
ضد ج ّد (فیروزآبادی 171 :1415ج .)1لعب ضد جدّیت است.
لَ ّع َ
ب وِ :...
طریحی چنین معنا می کند:
یقال لمن عمل عمال ال یجدي علیه نفعا :إنما أنت العب (طریحی  .)166 :1416به عملی گفته می شود
که نفعی بر آن مترتّب نمی شود.
لغو
فیروزآبادی می نویسد:
غیر ِه (فیروزآبادی  442 :1415ج .)4لغو هر سخن و غیر
اللَّ ْغ ُو ال َسقَطُ ،و ما ال یُ ْعتَد به من ٍ
كالم و ِ
سخنی که ساقط شده و غیر قابل اعتنا باشد.
ابن منظور چنین معنا می کند:
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غیر ِه و الیحصل منه فائدة و نفع (ابن منظور  .)250 :1414لغو
اللَّ ْغ ُو ال َسقَطُ ،و ما ال یُ ْعتَد به من ٍ
كالم و ِ
هر سخن و غیر سخنی که ساقط شده و غیر قابل اعتنا باشد و حاصل نمی شود از آن نفع و سودی.
باطل
فیروزآبادی می نویسد:
ضیاعا و ُخسرا (فیروزآبادی 458 :1415ج .)3هر امر ضایع شده و زیان بار را گویند .الباطل
بطل ذهب َ
ضد الحق .باطل مقابل حق است.
فیّومی چنین می نویسد:
بطل ...فسد أو سقط حکمه (فیومی .)52 :چیزی که فاسد است یا حکمی ندارد.
هر چند ظاهر بعضی از کتب لغت ترادف لهو و لعب است و لکن در پنج مورد از آیات قرآن این دو
عنوان به یکدیگر عطف شده اند و مقتضای آن تغایر بین این دو از جهت مفهوم می باشد .هر چند از جهت
مصداق در موارد زیادی اتحاد دارند.
لعب همان فعلی است که جدّی نباشد ولی لهو عبارت است از عملی که با اشغال فکر و قلب انسان را
از کارهای مفید باز می دارد.
و به عبارت دیگر لهو دارای دو ویژگی است.
الف :اثر عمده آن در قلب انسان ظاهر می شود و از این رو قرآن کریم می فرماید :الهیة قلوبهم (انبیاء
.)3
ب :عبث و بدون هدف و غیر حکیمانه بودن آن است.
و بطور کلی می توان گفت این دو واژه و حتّی واژه های لغو و باطل در برخی مصادیق مشترکند چه
اینکه مفهوم بیهودگی در معنای همه آنها نهفته است.
مرحوم شیخ اعظم(قده) فرموده اند:
لع ّل اللّعب یشمل مثل حرکات االطفال الغیر المنبعثة عن القوی ال ّشهویة و اللّهو ما تلتذ به النفس و
ینبعث عن القوی الشهویة و قد ذکر غیر واحد ّ
ان قوله تعالی انّما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینة(...
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ّ
مالذ الدنیا على ترتیب تدرّجه في العمر ،و قد جعلوا لك ّل واحد منها ثمان سنین (دزفولی
حدید  ،)20بیان
 48 :1415ج.)2
مرحوم شیخ(قده) با استفاده از آیه شریفه که در ابتدا لعب و بعد از آن لهو آمده است لعب را اختصاص
به حرکات کودکان که ناشی از شهوت نیست داده اند و مرحله بعد از آن لهو است که اختصاص به کسانی
دارد که ناشی از قوای شهوانی می شود.
و لکن در سوره عنکبوت آیه  64لهو بر لعب مقدم شده است و می فرماید:
و ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب .لذا به نظر می رسد این استفاده صحیح نیست.
اقوال فقها در حرمت لهو
در اینکه لهو در برخی موارد حرام است مانند قمار و غنا ،اختالفی وجود ندارد بلکه از ضروریات اسالم
است .اما نسبت به حرمت مطلق لهو ،عده ای از فقها بر این باور هستند و مرحوم شیخ اعظم(قده) عبارات
فقها مانند شیخ(قده) در مبسوط (طوسی  ،)136 :1387علّامه حلّی(قده) در قواعد (عالمه حلی ،)50 :1413
ابن ادریس(قده) در سرائر (حلی ابن ادریس  ،)327 :1410محقّق حلّی(قده) در معتبر (محقق حلی :1407
 ،)471را در این زمینه نقل کرده است .هر چند عدّهای از محشّین مکاسب نسبت به این استفاده در بعضی از
عبارات بر شیخ اشکال نموده اند که این نوشتار گنجایش آن را نداشته و ما در بین این عبارات به نقل
عبارت محقّق در معتبر که ظهور تامّی دارد بسنده می نمائیم.
قال علماؤنا ّ
الالهي بسفره کالمتنزه بصیده بطرا ال یتر ّخص في صالته و ال في صومه .لنا :ان اللّهو
حرام ،فال ّسفر له معصیة (محقق حلی .)471 :1407
مرحوم صاحب ریاض(قده) نیز پس از بیان عدم صحّت مسابقه در غیر موارد منصوصه می فرماید:
و بما دل علی حرمة اللّهو و اللّعب (حائری  .)239 :1418یکی از دالیل این مسأله ،ادلّه ای است که
داللت بر حرمت لهو و لعب می کند.
از فقهای معاصر نیز مرحوم محقّق میرزا علی غروی تبریزی(قده) می فرماید:
ان مطلق اللهو و الباطل مح ّرم ّاال ما خرج بالدلیل (غروی  .)370 :1377مطلق لهو و باطل حرام است
مگر مواردی که با دلیل خاصّ خارج شده است.
4

در طرف مقابل عدّه ای از فقها فرموده اند دلیلی بر حرمت مطلق لهو و لعب وجود ندارد .مانند مرحوم
نراقی(قده) در مستند که می فرماید:
و أ ّما حرمة اللهو و اللعب فلعدم دلیل على حرمة مطلقهما (نراقی .)157 :1415
مرحوم ایروانی(قده) در حاشیه مکاسب می فرماید:
ال ظهور في األخبار في حرمة اللّهو بقول مطلق (ایروانی  41 :1406ج.)1
مرحوم بروجردی(قده) می فرماید:
و حرمة بعض أقسام اللهو و إن كانت قطعیة لكن ال یمكن االلتزام بحرمة جمیع أقسامه (بروجردی
.)297 :1416
مرحوم امام راحل(قده) نیز فرموده اند:
اثبات حرمه اللهو بما ذکر مشکل او ممنوع (امام خمینی  360 :1415ج.)1
مرحوم محقّق میالنی (قده) می فرماید:
أما األول فال وجه له ،حیث انه ال دلیل على حرمة اللهو بإطالقه ،و اال للزم حرمة كثیر من األفعال
المتداولة بین الناس التي لیس لها جهة عقالئیة (میالنی .)169 :1395
مرحوم محقّق خوئی(قده) می فرماید:
ال دلیل علی حرمه اللهو علی وجه االطالق (خویی 423 :ج .)1
ادلّه حرمت لهو
الف :آیات
آیات فراوانی در مذموم بودن لهو و واژه های یاد شده(لعب ،لغو ،باطل) با تعابیر مختلف وجود دارد(لهو
و لعب :سورههای لقمان  ،6انعام  ،32عنکبوت  ،64محمّد  ،36حدید ( ،)20لغو :سورههای مؤمنون ،3
قصص  ،55طور  ،23مریم  ،62واقعه  )25و (باطل :اعراف  ،139هود  ،16انفال  ،8رعد  ،17اسراء  ،81انبیاء
 ،18حج  ،62لقمان  ،30سبأ  ،49فصلت  ،42شوری  ،24محمّد .)3
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در این نوشتار با توجه به اختصار دو آیه را مطرح می نمائیم.
 -1یَا أَیهَا الَّ ِذینَ آ َمنُوا الَ تُ ْل ِه ُك ْم أَ ْم َوالُ ُك ْم َو الَ أَوْ الَ ُد ُك ْم ع َْن ِذ ْك ِر َّ
اسرُونَ
ّللاِ َو َم ْن یَ ْف َعلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُ ُم ْالخَ ِ
(منافقون .)9
التلهکم التشغلکم .و من یفعل ذلک ای اللّهو (شبر .)519 :1412
ای کسانی که ایمان آورده اید اموال و فرزندان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند
زیان کارانند.
نهی در این آیه که با تهدید همراه شده ،مفید حرمت است .لکن آیا می توان ملتزم شد به اینکه اموال و
اوالد مصداق لهو و اشتغال و دلبستگی آنها مطلقا حرام است .به ضرورت فقهی چنین نیست .برای نمونه
اگر فرد با ایمانی ساعاتی را به سامان دادن اموال و یا سرگرمی با اوالد اختصاص دهد ،برای مدتی از یاد
خدا غافل می شود ،آیا در این صورت فعل حرام مرتکب شده و مشمول خسران شده است؟
به این قرینه گفته می شود که حالت خاصی مورد نظر است که با اشتغال و دلبستگی بیش از حد از
وظایف شرعی باز بماند و بدین سان حالت لهو شکل می گیرد.
یل َّ
ّللاِ بِ َغی ِْر ِع ْل ٍم َو یَتَّ ِخ َذهَا هُ ُزوا أُولئِكَ لَهُ ْم
ث لِی ِ
اس َم ْن یَ ْشت َِري لَه َْو ْال َح ِدی ِ
ُض َّل ع َْن َسبِ ِ
َ -2و ِمنَ النَّ ِ
َع َذاب ُم ِهین (لقمان .)6
برخی از مردم هستند که سخن لهوی و بیهوده را می خرند تا مردم را از راه خدا نادانسته گمراه کنند و
آن را به تمسخر بگیرند.
روایات متعددی ذیل این آیه وارد شده که مصداق لهو الحدیث ،غنا می باشد و از جهت سند نیز معتبر
است .از جمله آنها صحیحه محمّد بن مسلم است.
ال َس ِم ْعتُهُ یَقُو ُل ْال ِغنَا ُء ِم َّما َو َع َد َّ
اس
ّللاُ َعلَ ْی ِه النَّ َ
ع َْن أَبِي َج ْعفَ ٍر علیه ال ّسالم قَ َ
ار َو ت ََال هَ ِذ ِه ْاْلیَةَ َو ِمنَ النّ ِ
ث( ...عاملی  :1409ج 18باب .)99
َم ْن یَ ْشت َِري لَه َْو ْال َح ِدی ِ
لکن این روایات باعث نمی شود که ما از ظهور این آیه که مربوط به لهو است دست برداریم و آن را
اختصاص به غنا بدهیم .و این روایات یکی از مصادیق لهو را که غنا است بیان می نماید.
آنچه که این استفاده را تقویت می کند بیانات مفسرین است.
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طبرسی در مجمع البیان فرموده است :این آیه در مورد نضر بن حرث بن علقمه نازل شده که برای
تجارت به فارس می رفت ،اخبار عجم را می آموخت و بر قریش نقل می کرد و می گفت محمّد به شما
اخبار عاد و ثمود را نقل می کند من هم داستان رستم و اسفندیار و اخبار کسری ها را نقل می کنم .مردم به
داستان سرائی او گوش می دادند و از شنیدن قرآن دست می کشیدند (طبرسی  490 :1372ج.)8
ممکن است اشکال شود اضافه لهو به حدیث اضافه صفت به موصوف است بنابراین حرمت اختصاص
به لهوی دارد که از قبیل حدیث است و شامل غیر آن نمی شود.
در جواب همان سخنی را می گوئیم که شیخ اعظم(قده) در بحث غنا فرموده اند:
ث» بكون اللهو على
هو الحدی ِ
فاإلنصاف ،أنّها ال تد ّل على حرمة نفس الكیفیّة ّإال من حیث إشعار «لَ َ
إطالقه مبغوضا ّلل تعالى و كذا الزور بمعنى الباطل ،و إن تحقّقا في كیفیة الكالم ،ال في نفسه ،كما إذا
تغنّي في كالم حق ،من قرآن أو دعاء أو مرثیة (دزفولی  287 :1415ج .)1
تقریب جواب ایشان این است که هر چند در اینجا لهو حدیث و در آنجا قول زور ولی از این آیه
فهمیده می شود که علت ممنوع و مذموم بودن آن حدیث لهوی ،لهوی بودن آن و در قول زور ،زور بودن
آن قول است نه اینکه حدیث یا قول خصوصیتی داشته باشد .البته مرحوم شیخ اعظم(قده) این مطلب را
بعنوان اشعار بیان نموده اند و صرف اشعار هم دلیل نیست اما به نظر می رسد که مطلب باالتر از این باشد
و متفاهم عرفی از آیه شریفه همان است که بیان شد.
بنابراین اضافه لهو به حدیث موجب اختصاص حرمت نیست.
مطلبی که در آیه کریمه باید نسبت به آن دقت نمود این است که برای حرمت ،قید «لیضلّ عن سبیل
اهلل» مطرح شده است.
نتیجه و فرجام سخن لهو در آیه مذکور این است که لهوی حرمت دارد که موجب انصراف مردم از یاد
خدا و سوق دادن آنها به سوی باطل باشد.
و نسبت به انصراف مردم از یاد خدا باید توجّه شود که ذکر زبانی و قلبی و دوام اتصال و درک محضر
الهی از منظر فقهی وجوب ندارد و جز در اوحدی از مردم و اولیای الهی تداوم ذکر و یاد الهی نمی باشد و
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نمونه آن فکرها و خیاالتی است که در مشغولیتهای روزمره وجود دارد که با یاد خداوند منافات دارد و به
ضرورت فقهی حرمت در آن نیست.
نسبت به اضالل عن سبیل اهلل هم فقط اضالل در عقیده نیست و اضالل عملی را نیز شامل می شود .به
دلیل اینکه اعمال و تروکی که متعلّق احکام قرار گرفته اند ،سبیل اهلل و تخلّف از آنها ،انحراف از راه
خداست.
نتیجه این می شود که از این آیه شریفه حرمت لهو خاص که همان مضلّ عن سبیل اهلل است با تقریبی
که بیان شد استفاده می شود.
ب :روایات
برای حرمت لهو به طوایفی از روایات استدالل شده است.
طایفه اول
روایاتی است که در نماز مسافر وارد شده و داللت می کند بر اینکه نماز در سفر برای صید لهوی تمام
است و از این روایات استفاده شده که علّت تمام بودن نماز در چنین سفری ،لهوی بودن صید و حرمت آن
و نتیجه آن است که به خاطر معصیت بودن سفر نماز تمام است.
به چند نمونه از این روایات اشاره می کنیم.
ال َس ْب َعة َال یُقَصِّ رُونَ فِي
معتبره سکونی(اسماعیل بن ابی زیاد) ع َْن َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍد ع َْن أَبِی ِه ع قَ َ
ارتِ ِه ِم ْن
اج ُر الَّ ِذي یَ ُدو ُر فِي تِ َج َ
الص ََّال ِة ْال َجابِي الَّ ِذي یَ ُدو ُر فِي ِجبَایَتِ ِه َو ْاألَ ِمی ُر الَّ ِذي یَ ُدو ُر فِي إِ َم َ
ارتِ ِه َو التَّ ِ
ط ِر َو َم ْنبِتَ ال َّش َج ِر َو ال َّر ُج ُل یَ ْ
ض َع ْالقَ ْ
ق َو الرَّا ِعي َو ْالبَد َِوي َو الَّ ِذي یَ ْ
ص ْی َد
طلُبُ ال َّ
طلُبُ َم َوا ِ
ق إِلَى سُو ٍ
سُو ٍ
یل (عاملی  :1409ج 8باب .)8
اربُ الَّ ِذي یَ ْقطَ ُع ال َّسبِ َ
ی ُِری ُد بِ ِه لَه َْو الد ْنیَا َو ْال ُم َح ِ
این روایت از جهت سند اشکالی ندارد و داللت دارد بر تمام بودن نماز برای کسی که سفر می کند برای
صید لهوی.
الَ :سأَلَهُ َع َّم ْن یَ ْخ ُر ُج ِم ْن أَ ْهلِ ِه بِالصقُ َ
صحیحه زراره ع َْن أَبِي َج ْعفَ ٍر ع قَ َ
ور ِة َو ْالبُزَ ا ِةَ -و ْال ِك َال ِ
ب یَتَنَ َّزهُ
ص ُر (عاملی
ال إِنَّ َما خَ َر َج فِي لَ ْه ٍو َال یَ ْق ُ
ص َالتِ ِه أَ ْم َال یَ ْق ُ
اللَّ ْیلَةَ َو اللَّ ْیلَتَی ِْن َو الثَّ َالثَةَ -هَلْ یَ ْق ُ
ص ُر -قَ َ
ص ُر ِم ْن َ
461 :1409ج 11باب .)68
این روایت نیز از جهت سند اشکالی ندارد و داللت دارد بر این که به خاطر خروج و سفر لهوی ،نماز تمام
است.
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نسبت به داللت این روایات بر حرمت ،دو اشکال وجود دارد.
اشکال اول
بزرگانی مانند مرحوم محقّق خوئی(قده) (خویی 641 :ج  )1و مرحوم محقّق ایروانی(قده) (ایروانی
 240 :1406ج )1اشکال نموده اند که آنچه از این روایات استفاده می شود این است که در سفری که
برای صید لهوی انجام می گیرد نماز تمام است .اما مالزمه ای بین تمام بودن نماز در این سفر و معصیت
بودن آن وجود ندارد .چون اسباب تمامیت نماز منحصر در سفر معصیت نیست .چنان که در معتبره
سکونی ،اسباب دیگری برای آن شمرده شده است و نظیر آن ،ثبوت کفاره در ارتکاب عملی که مالزمه با
حرمت آن عمل ندارد مانند اضطرار برای سوار شدن مُحرم در ماشین مسقّف که کفاره ثابت است ولی
حرمت ندارد.
جواب این اشکال
این اشکال تمام نیست و از بعض روایات استفاده می شود که سفر برای صید لهوی مبغوض است و
مرحوم محقّق خوئی(قده) در صاله مسافر (خویی  111 :1367ج )2این مطلب را پذیرفته اند و محقّق
همدانی(قده) (همدانی  181 :1416ج )17هم تعبیر به اشعار روایت نسبت به این مطلب نموده اند.
ت أَبَا َع ْب ِد َّ
الَ :سأ َ ْل ُ
ال
ّللاِ ع ع َِن ال َّرج ُِل یَ ْخ ُر ُج إِلَى ال َّ
ص ْی ِد -أَ یَ ْق ُ
ص ُر أَوْ یُتِم قَ َ
موثّقه عبیدّللا بن زراره :قَ َ
یر َحق (عاملی 480 :1409ج.)8
یُتِم ِألَنَّهُ لَی َ
ْس بِ َم ِس ِ
این روایت از جهت سند اشکالی ندارد و داللت دارد بر اینکه تمام بودن نماز به خاطر عنوان صید
نیست بلکه به خاطر آن است که مسیر حقّ نیست و متفاهم از آن همان حرمت است.
اشکال دوم
هر چند بین تمامیت نماز و حرمت آن مالزمه وجود دارد ولی این مالزمه فقط در صید لهوی است و
داللتی بر وجود مالزمه در مطلق سفر لهوی هر چند برای صید نباشد وجود ندارد ،لذا به این طایفه از
روایات نمی توان برای حرمت مطلق لهو استدالل نمود.
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طایفه دوم
روایاتی است که در باب تحریم استعمال آالت لهو است .و با توجّه به تعدّد این روایات که مرحوم
صاحب وسائل در باب  100از ابواب مایکتسب به (عاملی  81 :1409ج)17ذکر نموده اند ،نیاز به بررسی
سند این روایات نیست و اطمینان به صدور این مضمون حاصل خواهد شد .و لکن در بین آنها باید به
أخصّ مضموناً استدالل کرد مانند آنچه در روایت اعمش خواهد آمد.
این نکته در بیان محقّق خوئی(قده) نیز وجود دارد.
األخبار المستفیضة بل المتواتر ال ّدالة علی حرمة استعمال المالهی(خویی 642 :ج .)1
روایاتی که اشتغال به مالهی را از گناهان کبیره شمرده است را می توان از همین طایفه دانست چرا که
در این واژه دو احتمال وجود دارد.
جمع َملهاة که به معنای آالت لهو است (مرتضى زبیدى  170 :1414ج .)20
جمع مصدر میمی(ملهی) که در این صورت به معنای لهو است (بستانی .)862 :1375
هر چند مرحوم شیخ اعظم(قده) احتمال دوم را تقویت نموده و دلیل آن را تمثیل به غنا بیان کرده اند
بدین بیان که غنا نفس لهو است نه آلت لهو ،و لکن این بیان تمام نیست و مالهی در اینجا ظهور در آالت
لهو دارد به این جهت که در روایت ،ضرب االوتار هم به عنوان مثال برای مالهی قرار داده شده با اینکه
آلت موسیقی و آلت لهو است .و تمثیل به غنا نیز به خاطر وسیله بودن آن برای لهو است.
بنابراین اشتغال به مالهی همان استعمال آالت لهو است .مانند آنچه که در این دو روایت ذکر شده:
اإلی َم ُ
ان هُ َو
ِّضا ع فِي ِكتَابِ ِه إِلَى ْال َمأْ ُمو ِن قَ َ
ار بِأ َ َسانِی ِد ِه ع َِن ْالفَضْ ِل ب ِْن َشا َذانَ ع َِن الر َ
الِ ْ :
فِي ُعی ِ
ُون ْاألَ ْخبَ ِ
.و ِاال ْشتِغَا ُل بِ ْال َم َال ِهي (عاملی  :1409ج 11باب  46و ابن
یع ْال َكبَائِ ِر و هوَ ..
أَدَا ُء ْاألَ َمانَ ِة َو اجْ تِنَابُ َج ِم ِ
شعبه .)422 :1404
ِّین قَا َلَ :و ْال َكبَائِ ُر ُم َح َّر َمة َو
ش ع َْن َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍد ع فِي َح ِدی ِ
ث َش َرائِ ِع الد ِ
َو بِإ ِ ْسنَا ِد ِه(صدوق) ع َِن ْاألَ ْع َم ِ
صد َع ْن ِذ ْك ِر َّ
ك بِ َّ
ِه َي ال ِّشرْ ُ
ارَ -و
...و ْال َم َال ِهي الَّتِي تَ ُ
ّللاِ َع َّز َو َج َّل َم ْك ُروهَةَ -ك ْال ِغنَا ِء َو َ
ضرْ ِ
اللَِ -و َ
ب ْاألَوْ تَ ِ
ب (عاملی  :1409ج 11باب .)46
اإلصْ َرا ُر َعلَى َ
ص َغائِ ِر الذنُو ِ
ِْ
مستفاد از مجموع این روایات ،کبیره بودن اشتغال به مالهی و حرمت استفاده از آالت لهو با
خصویت(تصدّ عن ذکر اهلل) است و نمی توان حرمت مطلق لهو را استفاده کرد.
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طایفه سوم
روایاتی است در ابواب متفرّقه وارد شده که در آنها لهو مورد تعرّض واقع شده است .غالب این روایات
اسانید ضعیفی دارند(به سه روایت عمده از این طایفه که مورد استدالل بعضی از فحول (غروی :1377
 )370نیز واقع شده است ،اکتفا می نمائیم).
 .1روایت مجالس:
الُ :كل َما أَ ْلهَى َع ْن ِذ ْك ِر َّ
ّللاِ فَه َُو ِمنَ ْال َم ْی ِس ِر (عاملی
عن َعلِ ِّي ب ِْن ُمو َسى ع َْن آبَائِ ِه ع َْن َعلِي ع قَ َ
 316 :1409ج.)17
سند این روایت به جهت وجود افرادی مثل علی بن محمد بن علی الحلبی و جعفر بن محمد بن عیسی
و عبداهلل بن علی ضعیف است.
اما تقریب استدالل :هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند ،از مَیسِر و قمار شمرده می شود و مَیسِر
هم مسلّماً حرام است.
ان فَاجْ تَنِبُوهُ (مائده .)90
إِنَّ َما ْالخَ ْم ُر َو ْال َمی ِْس ُر َو ْاألَ ْن َ
صابُ َو ْاألَ ْزالَ ُم ِرجْ س ِم ْن َع َم ِل ال َّش ْیطَ ِ
بنابراین هر لهوی حرام است.
نقد و بررسی
معنای ظاهر این روایت که حرمت هر عملی است که موجب غفلت از یاد خدا می شود ،قابل التزام
نیست .زیرا الزمه آن حرمت افعال مباح و مکروه است که در آنجا غفلت از یاد خدا وجود دارد .لذا آنچه
س َم ْن
مراد است إلهاء عن ذکر اهلل به قول مطلق می باشد .همان چیزی که در تبیین معنای آیه َو ِمنَ النَّا ِ
یل َّ
ّللاِ (لقمان  ، )6بیان شد .یعنی آنچه که موجب سوق به گناه و
ث لِی ِ
یَ ْشت َِري لَه َْو ْال َح ِدی ِ
ُض َّل ع َْن َسبِ ِ
انحراف از راه خدا باشد.
صحیحه معمّر بن خلّاد نیز سخن ما را تقویت می کند.
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ال :النَّرْ ُد َو ال ِّش ْ
اح َد ٍةَ -و ُكل َما قُو ِم َر َعلَ ْی ِه فَهُ َو
ع َْن أَبِي ْال َح َس ِن ع قَ َ
ط َر ْن ُج َو ْاألَرْ بَ َعةَ َع َش َر بِ َم ْن ِزلَ ٍة َو ِ
َمی ِْسر (عاملی  323 :1409ج.)17
در این صحیحه هر چه برد و باخت در آن باشد مَیسِر شمرده شده و این إلهاء عن ذکر اهلل به قول مطلق
است.
هر چند ممکن است گفته شود که در این روایت واژه لهو وجود ندارد و مفهومی هم ندارد تا شاهدی بر
مدّعا باشد.
علی أیّ حال آنچه بیان نمودیم برای ناتمام بودن استدالل به روایت بر حرمت مطلق لهو کفایت می کند.
 .2روایت عبداهلل بن مغیره:
ال َرسُو ُل َّ
ع َْن َع ْب ِد َّ
ث -فِي
اطل إِ َّال فِي ثَ َال ٍ
ّللاِ ص فِي َح ِدی ٍ
ال قَ َ
یر ِة َرفَ َعهُ قَ َ
ّللاِ ب ِْن ْال ُم ِغ َ
ث ُكل لَه ِْو ْال ُم ْؤ ِم ِن بَ ِ
سَ -و َر ْمیِ ِه َع ْن قَوْ ِس ِهَ -و ُم َال َعبَتِ ِه ا ْم َرأَتَهُ فَإ ِنَّهُ َّن َحق (عاملی  251 :1409ج.)19
تَأْ ِدیبِ ِه ْالفَ َر َ
این روایت به دلیل مرفوعه بودن قابل اعتماد نیست.
تقریب داللت :لهو مؤمن باطل شمرده شده مگر در موارد مذکور در روایت؛ تربیت اسب ،تیراندازی،
مالعبه با همسر که حقّ شمرده شده است.
البته این مقدار از بیان ،داللتی بر حرمت ندارد و نمی توان گفت تعبیر به باطل مرادف با حرمت است.
لذا مرحوم شیخ(قده) فرموده اند:
بضمیمة ما یظهر منه حرمة الباطل (دزفولی  45 :1415ج .)2یعنی روایاتی وجود دارد که باطل
حرام است .مثل روایت وارده در باب غنا.
ي ع َع ِن ْال ِغنَا ِء َو قُ ْل ُ
الَ :سأ َ ْل ُ
ي َذ َك َر َع ْنكَ أَنَّكَ تُ َر ِّخصُ
روایت ریّان بن صلت قَ َ
اس َّ
ت -إِ َّن ْال َعبَّ ِ
ت ْال ُخ َرا َسانِ َّ
ات َّ
صلَ َو ُ
ت لَهُ َسأ َلَنِي َع ِن ْال ِغنَا ِء -فَقُ ْل ُ
ق َما هَ َك َذا -قُ ْل ُ
ب ِّ
الز ْن ِدی ُ
ت إِ َّن َر ُجال أَتَى أَبَا َج ْعفَ ٍر َ
ال َك َذ َ
فِي ْال ِغنَا ِء -فَقَ َ
ّللاِ
َعلَ ْی ِه -فَ َسأ َلَهُ َع ِن ْال ِغنَا ِء -فَقَا َل یَا فُ َال ُن إِ َذا َمیَّزَ َّ
اط ِل -فَأ َ ْینَ یَ ُك ُ
ّللاُ بَ ْینَ ْال َح ِّ
اط ِل
ون ْال ِغنَا ُء -فَقَ َ
ال َم َع ْالبَ ِ
ق َو ْالبَ ِ
ال قَ ْد َح َك ْمتَ (عاملی 306 :1409ج.)17
فَقَ َ
در این روایت ،باطل بر حرام(غنا) تطبیق شده است .پس با یک قیاس متشکّل از صغری و کبری(لهو
المؤمن باطل و الباطل حرام) ،به حرمت لهو می رسیم.
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نقد و بررسی
آنچه از روایت فوق و امثال آن استفاده می شود اطالق باطل بر فعل حرام است .اما این دلیل نمی شود
که بگوئیم هر باطلی حرام است .زیرا معنای عرفی باطل همان بیهودگی و ملغی شدن می باشد نه این که
مرادف با حرام باشد.
ُول َّ
ت أَبَا َع ْب ِد َّ
ّللاِ ع ع َِن ْال ِغنَا ِءَ -و قُ ْل ُ
الَ :سأ َ ْل ُ
ّللاِ ص
ت إِنَّهُ ْم یَ ْز ُع ُمونَ أَ َّن َرس َ
 .3ع َْن َع ْب ِد ْاألَ ْعلَى قَ َ
ال َك َذبُوا إِ َّن َّ
ّللاَ َع َّز َو َج َّل یَقُو ُلَ :و ما
ال ِج ْئنَا ُك ْم ِج ْئنَا ُك ْم َحیونَا َحیونَا نُ َحیِّ ُك ْم -فَقَ َ
ص -فِي أَ ْن یُقَ َ
َر َّخ َ
ض َو ما بَ ْینَهُما ال ِعبِینَ  -لَوْ أَ َر ْدنا أَ ْن نَتَّ ِخ َذ لَهْوا َالتَّ ْ
خَذناهُ ِم ْن لَ ُدنّا إِ ْن ُكنّا فا ِعلِینَ -
خَ لَ ْقنَا السَّما َء َو ْاألَرْ َ
بَلْ نَ ْق ِذ ُ
ف بِ ْال َح ِّ
َصفُونَ (انبیاء )21 ،16 ،18
باط ِل فَیَ ْد َم ُغهُ فَإِذا هُ َو زا ِهق َو لَ ُك ُم ْال َو ْی ُل ِم ّما ت ِ
ق َعلَى ْال ِ
ص ُ
س (عاملی  307 :1409ج.)17
ُر ْال َمجْ لِ َ
 ثُ َّم قَ َال َویْل لِفُ َال ٍن ِم َّما یَ ِ
ف َرجُل لَ ْم یَحْ ض ِ
این روایت از جهت سند معتبر است.
تقریب داللت :به امام علیه السّالم عرض شد که بعضی از آنها(عامّه) خیال می کنند که پیامبر صلّی
اهلل علیه و آله ،خواندن این سرود را اجازه داده اند .امام علیه السّالم می فرمایند دروغ می گویند و
برای نفی آن آیاتی از قرآن را می خوانند که در آنها لهو مورد مذمّت قرار گرفته است.
نقد و بررسی
آنچه از آیات استفاده می شود ،منزّه بودن خداوند متعال از لعب و لهو است و نمی توان از این آیات،
حرمت لهو را استفاده نمود.
اما استشهاد امام علیه السّالم به آیات مذکوره به این جهت است که همان طور که خداوند متعال منزّه از
لهو و لعب و باطل است ،وجود مبارک پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله نیز از اجازه دادن نسبت به غنا منزّه
هستند.
البته از این روایت استفاده می شود که غناء لهوی مورد ترخیص شارع نیست اما این که هر لهوی حرام
باشد ،چنین داللتی در روایت وجود ندارد.
جمع بندی
پس از بررسی آیات و سه طایفه از روایات ،روشن شد که اطالق یا عمومی که امکان تمسّک به آن برای
حرمت لهو باشد وجود ندارد و حرمت لهو اختصاص به مواردی دارد که در آن انحراف از راه خدا و سوق
به گناه وجود دارد و مصادیقی از آن مانند غنا ،قمار و استعمال آالت لهو در شرع مقدّس بیان شده است و
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مراتب دیگر لهو مشمول اصل برائت خواهد شد .لذا آنچه که مرحوم شیخ فرموده اند(لهو ناشی از شدّت
شادی حرام است) (دزفولی  47 :1415ج 1، )2دلیلی بر آن وجود ندارد.

 1نعم ،لو خُصَّ اللّهو بما یکون عن بَطَرٍ و فسّر بشدّه الفرح کان األقوى تحریمه
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