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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث
(51) 

 ن اآلياتاألدلة على حرمة اللهو م
ٌر ِمْن اللَّْهوِ )قوله تعالى:  -أ َها َوتـَرَُكوَك قَائِماً ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ ُر الرَّازِِقينَ  َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهواً انَفضُّوا ِإلَيـْ  (َوِمْن التَِّجارَِة َواللَُّه َخيـْ

ا هلكوا  اففوككوا إليكه واراككوا النكً قائمككا ، للكن االسككةدالل قكرأ اةيككة يةوقكص أوال  علككى او كا  كك ر  ال شككيف يف اا اةيكة الفككريفة بصكدل يم الككرين إيا رأو  أقـو::
 قاعدة املالزمة وإال فال يةم االسةدالل قا، وبياا يليف يةم يف ضمن رسم أمور:

 منها المراداالستدال: باآلية بضميمة قاعدة المالزمة وإيضاح 
واملسةفال من بعوهم اةخر  (1)على حسب اصريح بعوهمما حلم به العقل حلم به الفرع( ومرجع الومريين يف )به( اا قاعدة املالزمة هي )ال األو::

، فلككو الةنمنككا قككرأ اللككة  اللليككة، امككا الةككنم قككا (المككا حلككم باملرمككة عليككه العقككل حلككم عرمةككه الفككرع)أو  (المككا حلككم بقبلككه العقككل حلككم عرمةككه الفككرع)هككو 
 -علكم اةيككة  –اا االففوكا  إ  اللهككو قبكيح أو مككرموم  فيقكال:يسككةفال منهكا الصكك ر   الكيوكم إ  اةيكة الفككريفة ة  املفككهور خالفكا  للمنصككور، فاللثكريوا ولعلكه 

 فهو حرام. -قاعدة املالزمة  –فرع عرمةه الالعقل حلم  بقبله أو املرمة عليهوالما حلم 
اقبيلكه ااشكص عكن يم العقكل أو اقبيلكه لةكةم الصك ر  وإال ذ الكن هكرأ الصك ر   ك ر  اكة  قاعكدة على اإليعاا بكاا يم الفكارع أو للن يليف موقوف 

ح( وملنوماهتكا ، إال اا إثبات يليف سهل فظرا  اللةنام العدلية بةبعية األحلام ملصاحل ومفاسد يف املةعلقات فنقول وارليف ابعيكة مناشكا األحلكام )اكالقب(2)املالزمة
 ويلفيه الفارع مرآة ااشفة. ،علم العقل بقبلها أو الرم عليها لو اطلع عليها -على هرا  – هات واقعية افص عنها الفارع فال ريبأو لوازمها )االرم( جل

وجكول لرجكات ويلكيف فظكرا  ل (3)للن املبىن حمكل اممكل عنكدفا إي يهبنكا إ  اا املالزمكة إ كا هكي واقعكة بكني احلكرمةني أو الكرمني أو القبلكني ال بكني القبكيح واحلرمكة
ح عقلكي فهكو بدرجكة للقبح ال النمها احلرمة بممجعها بل بعوها فقط، ويدليف على هرا اا امللروأ قبيح بل واكرا اكرا األو  للنكه لكيا عكرام، ولعكو  اا اكل قبكي

 .(4)احلرمة بال لليل بل الدليل على خالفها
 وعلى أي فاا االسةدالل اام على مبىن املفهور يف قاعدة املالزمة.

 جريان قاعدة المالزمة في سلسلة علل األحكام فقط أو مطلقا
 السكيد ، خالفكا  ملثكل(6)ال مبا إيا اافكت يف سلسكلة معاليلهكا (5)اا عدلا  من األعالم ااملريزا النائيين خص قاعدة املالزمة مبا إيا اافت يف سلسلة العلل الثاني:

 حلرمةني أو القبلني اما سبق(.للن بني اللسلسلةني الةعميم  )أيالوالد وهو املنصور 
 ففكمت اةولكد منهكا معاليكلأهلكا علكل هكي املصكاحل واملفاسكد   بعكد اا  – (7)وهي أمور اففائية واعةبكارات موجدكدة –اا األحلام االوجوب واحلرمة  توضيحه:

 .وأحلام
ال  وجكب االفنجككار فوجكوب االفنجكار واقككع يف سلسكلة معاليككل   ، وعلةككه هكي افكه ولككم ومعلولكه افككه هكب امةثالكه إي حيكك  حكرمفمكثال : حرمكة ضككرب اليةكيم حلكم  

 .عنها اما الظلم فافه علة إلففاء وجعل حرمة ضربه مةوّلداورب اليةيم فافه 
امكر( وقكد أجبنكا عكن يلكيف الكه يف )األو  مكن حلكم الفكرع قكا علكى طبكق حلكم العقكل، وقد اسةثنوا سلسلة املعاليل لكدعو  لكنوم الةسلسكل أو الل ويكة أو  ريهكا

                                                           

 .366وص 121 – 121ص 3راجع مثال  فوائد األ ول ج (1)
م قاعدة املالزمة هي )الما حلم به ال (2)  وقد فصلنا احلدي  عنها يف )رسالة يف قاعدة املالزمة(. ،لفرع( إي هرأ قاعدة أخر اقل...( وليا )الما حلم به عألا مقدَّ
 وهلرا.العقل حلم عرمةه الفرع..  -أي بقبله أو الرم عليه  –العقل حلم عرمةه الفرع وال يصح: اما حلم به  -أي عرمةه  –فيصح الما حلم به  (3)
 ويليف بفهالة أمثال ارا اإلحساا لل ري ال ملناحم أو مافع فافه قبيح عقال  للنه ليا عرام. (4)
 أي علل األحلام. (5)
 ع  الةجري. زا النائيينللمري راجع فوائد األ ول، اقريرات اللاومي  (6)
 على األقوال يف املسملة وما يف املنت هو املنصور. –أو مةزدة أو هي إهال االعةبار  (7)
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 (1)و)فقه الةعاوا( فليالحظ

على مبناهم  –م وعلى أية حال فاا )اللهو( واقع يف سلسلة علل األحلام فافه سبب حترمي ال ناء أو الرقص أو الفطرفج، فهو مورل قاعدة املالزمة لوا اال
-. 

 مناشئ حكم العقل بالقبح
 اا مناشا حلم العقل بالقبح أربعة: األمر الثالث:

 ل ر  املو . مفوِّاا  اوفه   -2   .عسب اقةواء يات الفيء ايتالقبح الر -1
 اوفه افراا النعمة.  -4     اوفه مسةلنما  للورر.  -3

 .بقبله يااا   –أو حيلم  –وال هرأ األربعة جمةمعة يف )اللهو( فإا العقل يدرا 
َنا ال تـُْرَجُعونَ  َأَفَحِسْبُتْم أَنََّما) ، قال اعا :ت ل ر  املو  من اخللقةمفوِّ اما افه    (َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ )و (َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ

 ،اا الفكطرفج موكر ياليكا املكن واا ال نكاء موكر باألعصكاب... وهلكرا تكا يواكل افصكيله  لكهمكن منهكا  اكل    واما اوفه مسةلنما  للورر فلما ثبت يف مباحك   
واحةمكال الوكرر واخلطكر يف الفكاوا اخلطكرية  بكالم   هكو أبلكم مكن اكل ضكرر   منكه واةخكروي أل  ضكرر –إضكافة للكدفيوي  –على اا الوكرر ا ةمكل يف املقكام أخكروي 

 .(2)، فةمملمنجن
اا يفلر اهلل اعا  بالقول والفعل والعبالة واخلدمة والعمل الصاحل ليل  ار على فعمكه الالمةناهيكة ايكص ينصكرف إ  افراا فعمة إي بدل   اا اللهو فوعاما 

 هرا. ؟(3)اللهو
 إشكاالن على االستدال: باآلية الكريمة

 اا االسةدالل باةية  ري اام لوجوأ:، فاا الظاهر واحلرمة القبحبني للن مع يليف اله، وحىت مع قبول اوا املقام   ر  القاعدة وقبول املالزمة 
َها َوتـَرَُكوَك قَائِماً )فقط أو على جمموع  (َوتـَرَُكوَك قَائِماً )اا الظاهر اا الرم هو على  األو:: فال اصكح لعكو  اا اللهكو مكرموم لكو اففكرل ويااكدأ  (انَفضُّوا ِإلَيـْ

 قائما . )  لى اهلل عليه وآله ( ا الرم على اجملموع أو على اراه حال الةجارة فا ا ليست مرمومة لو اففرلت إ
 واحلا ل: اا الرم على املراب من أجناء ال يسةلنم الرم على آحالها لو اففرلت.

 .للن ال أقل من االحةمال املوجب لإلمجال فسقوط االسةدالل فةدبر ،سلمنا
ويااككدها قولككه اعككا :  لإلرشككال إ  مصككللةهمويككا  حترايككا  ويلككيف بقرينككة )خككري( الظككاهرة يف اا يلككيف اا النهككي لككو اككاا فهككو إرشككالي اننيهككي ولككيا مول الثــاني:

ُر الرَّازِِقينَ )  واراةم الةجارة حلصلةم على الرزق األحسن. )  لى اهلل عليه وآله (الصرحية يف اا الرزق عند اهلل فلو الةنمةم بالرسول  (َواللَُّه َخيـْ
)  لى اهلل وإيا رأوا جتارة أو هلوا  اففووا إليها( ومن الواضح: افه لو ااا حراما  أفلرأ النً ))وقوله اعا : د يف الفقه امللاسب ا رمة الوالالسيد ولرليف قال 

 .(4)إ  لاللة )خري( على اجلواز(قائما  يف اخلطبة، موافا   )  لى اهلل عليه وآله (، باإلضافة إ  السياق، وإ ا ااا اإلفلار عليهم من جهة اراهم له عليه وآله (
وال يقال:  ،افلر وذ يصل إلينا )  لى اهلل عليه وآله ( وافه لعله )  لى اهلل عليه وآله (عليه افه مع إفلار اةية ال ضرورة إلفلار النً  للن قد يورل أقو::

لكيا مكن  –بلكوا اللهكو بعكد الةجكارة  –سكياق الواا  ،أيوكا   ى اهلل عليكه وآلكه ()  كل لو ااا لبكاا، ويلكيف لالاةفكاء بإفلكار اةيكة فكال اةكوفر الكدواعي لنقكل إفلكارأ
فعكم جوابكه  اللهكم إال اا يقصكد بكرليف الةمييكد فةممكل –على ضم الواجب إ  املسةلب واحلكرام للملكروأ وسكوقها بعصكا واحكدة  (5)األللة لوضوح اا بناء الروايات

  اةخر اام اما سبق. ولللدي   لة
 لى محمد واله الطاهرينوصلى اهلل ع

                                                           

علكى  كدور االمكر والنهكي )فكإي  كدرت سكابقا  أوامكر  أمكر مولكوي شكرعي، ولكيا إرشكاليا  مكع افكه مةفكرع (َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَ: َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمـْنُكمْ )ولرا يهبنا إ  اا أمر الطاعة  (1)
 وفواهي من املو  قال: اطيعوها(.

 فاا الورر االخروي مندفع بمللة الةاءة النقلية بعد الفلص. (2)
 فصلنا البل  عن مد  إطالق وجوب شلر النعمة يف )فقه الةعاوا(. (3)
 .61-61ص  2- 1الفقه ج (4)
 واةيات يف اجلملة. (5)


