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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث

(8) 
 يوالله أدلة على الفرق بين اللهو

امان صصاغري اللهاو علاى   ُه هاي ل  كما يعرف ان الناقص واوي أو يائي من التصغري، ففي املقاام يعارف مغاايرة اللهاو ل   -5 ( وصصاغري  اللهاي( و  يا 
 لفتأم .هيو عه أو الدعوة على دُ  الغزو على غزيو والغزوة على غزيوهة عكس مي  مية على رُ مّي والره ي على رُ م   ُ ّي( كتصغري الر  

 النسبة بين اللهو واللهي العموم من وجه
 ا مبالحظة النسبة بينهما فاهنا العموم واخلصوص من وجه:مكما يظهر الفرق بني املوضوع له فيه

 وي عن أمر آخر أهم أو مساوي أو مرجوح، كما لو التهاى بالادرع عان التةاارة  غري   فمادة افرتاق اللهي عن اللهو: ما لو التهى بأمر جاد  
العكس أو التهى بعلم كالكالم عن علم آخر كالفقه أو العكس أو التهى بدراسة علام الرياضاياع عان  كار اهلل فاياه  اي ولايس بلهاو إ  لايس أو 

 أي شيء منها  واً.
للتفكاري يف  بباً ومادة افرتاق اللهو عن اللهي: ماا لاو كاان اللهاو سابباً نلاا ايتباهاه لرمار ارخار ال لصارفه عناه كماا لاو كاان غناا ه اللهاوي سا

فهاو  او ولايس بلهاي إ     –وهاو حارام كماا ال  فاى  –صكون أمراً علمياً بل قد صكون القرآن الكار  يفساه لاو صغا  باه  غري اللهوية إ  قد مادصه
 .ولو بزعمه يلههه عن األهم بل ساقه إليه

أو عاان التةااارة أو عاان العلاام أو عاان االهتمااام بالعيااال وغااري رف عاان  كاار اهلل صعااا  كمااا يف الاارقص والغناااء والاااطري  الصااوا  :وقااد متمعااان
 .؛ فاهنا  و و ي معاً  لك

 وصدل على ما  كريا كلماع اللغويني اليت يقلوها عن العرب
او إال يف  اال قال يف لسان العرب   ا: اللهو: ما  وع به ولعبت به وشغلك ث من هوى وطرهب  وحنومهاا. ويف احلادي : لايس شايء مان الل ه 

يء أ ُاو باه أي ليس منه مباح إال هذه، ألن  كل واحدة منها إ ا صأملتها وجدهتا معينة على حق أو  ريعة إليه. واللهو: اللعا. يقاال:  هاو ُع بالاا
اً  إ ا سلوع عنه وصركت  كاره  ه واً وصله ي ُت به إ ا لعبت به وصااغلت وغفلت به عن غريه. و يُت عن الايء، بالكسر، أ هى، بالفتح،  ُ يًّا و   ياي

يلُهاو  اواً والتهاى وأ ااه ؛ قيل: الل هو الطبل، وقيل: اللهو كل ما صُاُلهِّايه باه،  اا (َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهواً  وإ ا غفلت عنه واشتغلت. وقوله صعا : 
 .( لك

 يعدم صحة االستدالل على حرمة اللهو بروايات الله :الثمرة
 عناوان   حبكام   عناوان    لاك ظهار ان االساتدالل علاى حرماة اللهاو برواياة أو آياة صت امن ماادة اللهاي، خطاأ فأياه اساتدالل علاى حكام   إ ا ظهر

أو الطبيااا الفاسااق  وهاايكاالسااتدالل علااى حرمااة إكاارام الطبيااا حبرمااة إكاارام الفاسااق لوجااود مااادة اجتماااع  مااا   فهااو آخاار يساابته معااه ماان وجااه
 حبرمة الربا. (1 كعنوان وموضوع من املوضوعاع  لذهاب للسوقاالستدالل على حرمة ا

ظهاار عادم يامياة اسااتدالل الاايا يف املكاسااا علاى حرمااة اللهاو بالروايااع الذامااة أو اارماة للهااي قاال  واألخبااار الظااهرة يف حرمااة  وبـلل 
  عليااه ُكّلماا ا اى عان  كار اهلل فهاو امليسار. ومنهاا قولاه   م (  علياه الساالمان قولااه  اللهاو كريارية جاداً( ا قاال  ومنهاا: ماا صقادم يف روايااع القماار

  و ال يقصر(.ن خرج يف الّسفر يطلا الّصيد بالبزاة والّصقور، إمنا خرج يف ميف جواب  السالم (
كماا سابق بال يكاون أماراً   عان ماا أ اى عان  كار اهلل وقاد ال يكاون  اواً  صتحادث االساتدالل بالرواياة الريايياة صاام دون الرواياة األو  فاهناا أقول:

                                                           

 أي ال من باب املقدمة املوصلة للربا. (1 
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 عن  كر اهلل لكنها ليست بلهو. (1 جاداً كدراسة الفيزياء أو كالتةارة فاهنا صلهي

يعم ظاهر عبارة الايا االيصاري اإلطالق لكن صقييده  الفقهاء وال يعلم غري احللي قائاًل به منقال حبرمته مطلقاً هناك من على ان  اللهو( 
 م اللهي مطلقاً بل حىت يف انملة بعنوايه.وال يوجد من حر   ،الالحق للموضوع أيت  التفصيل كما سبق

ظاااهر وباذلك كلاه ظهار أي ااً خطاأ بعاو اللغاويني حيا  صاوهم اتااد الكلمتاني، كماا هاو ظااهر ساردهم ملعاا( الكلماة  كاملنةاد( وكماا هاو 
 كمعةم مقاييس اللغة قال  و وع من اللهو، و يت عن الايء إ ا صركته لغريه، والقياع واحد وإن صغرّي اللفظ أدىن صغيري(.  عباراع بع هم

وع وقد ظهر ان املع  خمتلف ياماً، كما ايه مقت ى احلكمة يف وضع األلفاظ، كما ياهد به االرصكاز العاريف واساتعماالهتم فااهنم يقولاون  ا
يقولااون التهياات عاان  أو  ياات عاان( الاادرع الياااغات بانهاااد أو التةااارة وال يقولااون  ااوع فيمااا  ،بالاادف أو املاارأة وشاابهها  ااا فيااه لااذة شااهوايية

 فتدبر بالدرع عن التةارة.
 والتدقيقالموسع تنبيه: وجوه ضرورة التزام منهج التحقيق 

ألحكاام الااارع أو كايات  اا مدخلياة  خاذع موضاوعاع  اللغاة يف كافاة العنااوين الايت أُ ظهر  ا سبق مدى أمهية استيعاب البح  حاول فقاه 
قيق فيها ككوهنا شرطاً أو مايعاً أو غري  لك، بل ظهرع ضرورة استفراغ الوسع يف التحقيق والتدقيق يف مطلق جهاع احلكم واملوضوع؛ فإن التح

كماا   ،قاديا إ  تديد موضوع حكام الااارع ساعة وضايقاً  ،مغاير   وقول االيروا( وهو رابع   من بني حمتمالع الايا الريال ة ( مريالً اللهو يف حقيقة 
 ساقنا إ  اختالف املوضوعني وعدم صحة االستدالل برواياع اللهي على حرمة اللهو.. ،ان تقيق املوضوع له للهو وايه غري املوضوع له للهي

 :ةوطريقي ةموضوعي هام جداً نهتني:سع وباكل عام أقول: ان منه  التحقيق والتدقيق املو 
فرن معرفة حدود احلكم الارعي هي مساوولية الفقياه املساتنبل للحكام الاارعي وماع عادم االساتيعاب واساتفراغ الوساع يف  :ةاما الموضوعي

 (2 ال يعذر الفقيه لو   يصل حلكم اهلل صعا  كما ايه متةري إن وصل. فتأمل قد صنقيحه فأيه
نمي امللكة ويزيد املقدرة علاى االساتنباو واالجتهااد عناد مواجهاة فرن التعود والتمرين على التحقيق املستوعا يف كل مسألة يُ  :ةأما الطريقي

 مطلق املسائل. لدى حب  بل حىت ،أية مسألة مستحد ة أو أية مسألة معقدة صعرتض طريق الفقيه الباح 
 وجهاً. بانهة الكيفية، على ان لكل   اً ضار  قد يكون الكريرة الكمية إال ايهان التناول السريع للمسائل وإن يفع يف  والحاصل:
فلايس  (3 ما  كر ان الطالا ليس مبقدوره ان يستوعا دراسة كافة أبواب الفقه يف درع اخلارج فإن  لك يستغرق أكرير من مائاة عاام ويؤكد

نااه ماان كّ ليكااون بعاادها مساالحاً مبلكااة يُ  ،لالسااتنباو، خااالل عااارة أعااوام مااريالً لااه إال ان لصاال علااى قااوة امللكااة وعلااى ارليااة األكرياار قااوة وإصقاياااً 
 والعلميااة والفكريااة خاصااة مااع حلاااظ كرياارة املسااائل املسااتحد ة االقتصااادية ،معانااة كاال أو أكرياار املسااائل الفقهيااة أو الكالميااة الاايت صعاارتض طريقااه

إال  و ملكاة  (5 لبع ها يقوماملطروحة واليت ال  (4 واألفكار كريرة الابهاع املستةدة  ومع حلاظ ،واحلقوقية والسياسية واإلدارية و... يف هذا الزمن
 . واهلل املسدد واملستعانراسخةاجتهادية قوية 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 مطلقاً أو يف انملة. (1 
 وعلى كفاية التحقيق باملقدار املتعارف املنسةم من خمتلف املتزامحاع. فتأمل إ  قد يكون اجتهاده على التوسعة (2 
جملداً ولو أراد الطالا دراسة كل صلك الكتا على حنو البح  اخلارج الستغرق أكرير من مائة عام، على ان كريرياً من املساائل ال  151جملداً والفقه أكرير من  43فانواهر مرياًل  (3 

 انواهر وال يف الفقه رغم صفصيله!!. صزال غري مبحو ة يف
 العلمايية أو اللربالية أو غريها. (4 
 أي ال يقدر على مناقاتها وردها رداً علمياً باملستوى املقنع حىت ألساصذة انامعاع. (5 


