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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث

(0) 
 رأي صاحب الفروق اللغوية

 : )الفرق بني اللهو واللعب انه ال هلو إال لعب وقد يكون اللعب ليس بلهو(.(1)وقال يف )الفروق اللغوية(
 فالنسبة بينهما على رأيه هي العموم واخلصوص املطلق. أقول:

 مناقشته:
للق عليله اللعلب عرفلا  وال وذلك مثل  الغنلاف فهنله هللو دون اللك وال يط ،ولكن يرد عليه حتقق اللهو بدون اللعب فالنسبة هي من وجه

، وكذلك الرقص فانه هلو وال يطلق عليله انله لعلب، وكلذلك ك ابلة القصلص الغراميلة أو مطالع هلا فانله هللو للشارع جديدا  فيه ع  ض  لغة وال و  
 وليس بلعب وكذلك مشاهدة األفالم غري األخالقية فانه هلو وليس بلعب.

 حىت لو فرض وصفها باللعب أحيانا  فانه جماز.موضوعا  له أو من جزئياته ليست ان صحة السلب دلي  على اهنا  والحاصل:
)وقللد يكللون لعللب  لكنلله قللد ال يكللون هلللوا . قللال: وامللا مللادة االفلل اق مللن جهللة اللعللب فقللد مث لل  للله بالشللطرن  حيلل  ادعللى انلله لعللب

ا اللهللو لعللب ال يعقللب نفعللا  ونأللي هلللوا  ألنلله وللليس بلهللو ألن اللعللب يكللون لل هديللب كاللعللب بالشللطرن  وغللريو وال يقللال لللذلك هلللو وإ لل
 يشغ  عما يعين(.

فانله لليس بلعلب  (2)ل تلب فائلدة عليلهنظلرا  فرضلا   عليله وللو   يصلدق ،صدق اللهلو عليله عرفلا  و سلب ارتكلاز امل شلرعة أي لا   وفيه:
 غري ذلك. ي العادة فيه أور  حينئٍذ ولو أطلق عليه اللعب فمجاز بلحاظ مق  ى وضعه أو بلحاظ ج  

فاألوىل ال مثي  للعب الذي ليس بلهو بكلرة القلدم والطلائرة وأاللباهها فاهنلا لعلب وال يطللق عليهلا هللو حسلب الظلاهر وللو أطللق فانله 
 ف هم بلحاظ عالقة من عالئق اجملاز 

 بات.واحلاص : ان االس عمال أعم من احلقيقة، عكس صحة السلب الكاالف عن اجملازية ح ما ، فعلى املدعي اإلث
لكونلله مق  للى  نفعللا  إذ قللد يكللون يللا يعقللب نفعللا  لكنلله نأللي هلللوا  إضلافة إىل ان اللهللو أعللم يللا ال يعقللب نفعللا  إذ قللد يكللون يللا يعقللب 

 هو أي ا .ألنه يلهي ويشغ  عن األهم أو عن ما يعين كما اع ف به  طبعه األو يل أو
 رواين يف حاالي ه على املكاسب.وما ذهبنا إليه من ان النسبة من وجه صرح به احملقق االي

 ر عرفنا عن عرف زمن المعصومين )عليهم السالم(عدم تغي  
 : تغري  العرف أوجب عدم إطالق اللعب على الغناف والرقص وك ابة القصص الغرامية ونظائرها؟(3)ال يقال

و  يكللن يطلللق  اللهللو   والغنللاف   ى الللرقص  يف زمللن املعصللومني )عللليهم السللالم( أي للا  فانلله كللان يطلللق عللل كللذلكإذ يقللال: الظللاهر كونلله  
أو املسل ند  الظهلور املسل ند لالسل قراف املعلل  ايلراد  لو ملة فاهنلا أصل  عقالئلي ، مث للو اللككنا فهصلالة ثبلات اللغلة هلي احملك  ا اللعلب  معليه

                                                           

 .1883الرقم  – 393الفروق اللغوية أليب هالل العسكري امل وىف  (1)
 سي  ح الحقا  ان مطلق ترتب الفائدة ليس سببا  لسلب عنوان اللهوية عن الشيف. (2)
 هلو وليس بلعب. قد يكون إالكال على مادة اف اق اللهو عن اللعب أي مدعانا من انه (3)
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مللن النللوعي ال األصلل  العملللي للغلبللة البالغللة حللد  إفللادة الظللن للحكمللة يف حفللا تللرا  األمللم وحفللا ال واصلل  بللني األجيللال أو املسلل ند 
 االس صحاب الذي يومهه تعبري البعض بهصالة عدم النق .

 اقةمنهج تغيير عناوين القبائح إلى أسماء بر  
واملالهللي أو القبللائح كللان ب نطلليط مللن الللياطني اإلنللس مللن ري عنللاوين الكثللري مللن هللذو احملرمللات يللومللن نافلللة القللول اإلالللارة إىل ان تغ

 ،عةالرقيني وغربيني فقد انأوا الرقص وأالباهه بل)الفنون اجلميلة( مثال  فهلذا الوضلع تعييلين أو تعيلين يف علرفهم وال جملال لله يف علرف امل شلر 
 .زمن الشارع ق عليه عنوان )اللهو( يف عرفب  على ما صد ،ه يف زمن الشارع فال تدور األحكام مداروز عدم  وعلى فرضه فانه حمر  

 .( والبههااحلريات الشنصية)كما انأوا الفساد األخالقي وال ربج والسفور واالحنالل وأالباهها وعنونوها بعنوان 
قللال  (سلانحقلوق اإلندائلرة ) كملا أدرجلوا أقلبح القبلائح العقليللة والنقليلة يلا أطبقلت علللى حرم هلا األديلان كالزنلا والللوا ، أدرجوهللا يف

ـــع ه  )تعلللاىل:  و قللله يف   لللق اإلنسلللان يف ال م لللع ابلللاه  احليلللاةواالخللل ال  وهللل  ذاال إال ك سلللمية السلللرقة  (1)(ُيَحرِّفُـــوَا اللَكل ـــَم َعـــنل َمَوا  
 .!باحلريات الشنصيةوتعليلها  وتسمية االح كار والغش واخلداع وال دليس ونظائرها  ،!الثروات الطبيعية واملك سبة

 أي السيد الوالدمناقشة ر 
مث ان مللن مناقشلل نا رأي )الفللروق اللغويللة( اهللر وجلله النقللاس فيمللا ذكللرو السلليد الوالللد مللن كللون اللهللو واللعللب واللغللو اعلل  واحللد  إذ 

للهلو باللعلب وانله الصلحاح والقلامو  لني هي من وجله وان صلحة السللب خلري دليل ، واهلر علدم صلحة تفسلري سبق ان النسبة بني األو  
 باألعم املقارب ال املساوي املطابق ف دبر.  تفسريمساحمة و 

ولعلهملا ملن  ،يف غلري موضلع ملن الك لاب العزيلز تغايرمهلا (3))لكلن مق  لى تعاطفهملا (2)هذا إضافة إىل ما ذكلرو الشلييف يف املكاسلب
املبلاين عللى املبلاين واملا العطلف  وبعبلارة أخلرا األصل  يف العطلف هلو عطلف قب  الفقري واملسكني إذا اج معا اف قا وإذا اف قلا اج معلا(.

 ال فسريي فنالف األص  ال يصار إليه إال بالقرينة.
 رأي المحقق االيرواني

)فاللهو فع  النفس واال غاهلا باللذائذ الشهوية بال قصد غايلة وإن كانلت الغايلة حاصللة سلواف أصلدرت حركلة  (4)قال الشييف االيرواين
ه مل يـَللَعُبواَ )آالت األغاين قال تعاىل:  جوارحية من الشنص أو ال كما يف اس ماع  (   (3)(َذرلُهمل ف ي َخول  

عليله ) وأيلدو باييلات وسل هح الحقلا  وجلوو مناقشلة كالمله وكلالم فقله الصلادق (6)وقد أيدو على ذلك السيد الروحاين يف فقه الصلادق
 مث وجوو مناقشة كالم الشييف بإذن اهلل تعاىل. السالم(

 واله الطاهرين وصلى اهلل على محمد

                                                           

 .46النساف  (1)
 .161ص 1ملكاسب جا (2)
 أي اللهو واللعب. (3)
 .241ص 1حاالية املكاسب احملرمة لاليرواين ج (4)
 .91األنعام  (3)
 .339ص 21فقه الصادق ج (6)


