اللهو احملرم يف القرآن والسنة

س بِم َل َت ْقت َِض ِيه ِْ
الك َْم ُة،
الت ِو ُ
يح َع ِن النَّ ْف ِ َ
معنى اللهو لغةْ :ه ِو َّ ْ
الشء بِ ْالَلِ ِ
ِ
بالشء أهلو به هلوا
ف َش َغ َلنِي ،ويقال :هلوت ّ
َو َأ ْلَان َّ ْ ُ

وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غريه.
ّ
وقال يف رشح املفردات :اإلهلاء الرصف إىل اللهو ،واللهو
االنرصاف إىل ما يدعو إليه اهلوى ،ما َل ِع ْب َت به وش َغلك ،من
َه ًوى وطرب ونحومها ،وقيل اللهو وليد اهلوى ،واللعب وليد
الرغبة.
اللهو يف القران:
ِ
ين َآمنُوا ال ُت ْل ِهك ُْم َأ ْم َوا ُلك ُْم َوال
قال عز وجلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ك هم َْ ِ
ِ
َأ ْوال ُدك ُْم َع ْن ِذك ِْر اهللِ َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ون
اس َ
ك َف ُأ ْو َلئ َ ُ ْ
ال ُ
(املنافقون ،)9:حذر القرآن الكريم املؤمنني من مغبة الوقوع
يف هذه املصيدة اخلطرية ،أال وهي حب الدنيا والتكالب عىل
األموال واالنشداد إليها ،عىل الرغم من أن األموال واألوالد
من النعم اإلهلية التي يستعان هبا عىل طاعة اهلل وحتصيل رضوانه
إن أحسن استخدامها ،لكنها يمكن أن تتحول إىل َسدّ حيول بني
اإلنسان وخالقه إذا ما تعلق هبا اإلنسان بشكل مفرط.
ِ
ِ
وقال سبحانه :إِن ََّم َ
ب َو َْل ٌو َوإِ ْن ت ُْؤمنُوا َو َت َّت ُقوا
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
ِ
ورك ُْم َوال َي ْس َأ ْلك ُْم َأ ْم َوا َلك ُْم( حممد.)37:
ُي ْؤتك ُْم ُأ ُج َ
ِ
َار ًة َأ ْو َْلو ًا ان َف ُّضوا إِ َل ْي َها َوت ََرك َ
ُوك
وقال تعاىلَ :
وإذا َر َأ ْوا ت َ
ِ
ِ
ِ
َقائِ ًام ُق ْل َما ِعنْدَ اهللِ َخ ْ ٌي م ْن ال َّل ْه ِو َوم ْن الت َِّج َارة َواهللُ َخ ْ ُي
ِ
ني( اجلمعة.)11:
الر ِازق َ
َّ
ِ
َ
وقال تقدست أسامؤه :ا ْع َل ُموا أن ََّم َْ
ب َو َْل ٌو
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
ِ
اخر َبينَكُم َو َتكَا ُثر ِف األَم َو ِ
ال َواألَ ْوالد( احلديد،)20:
ْ
ٌ
َو ِزينَ ٌة َو َت َف ُ ٌ ْ ْ
وصف اهلل احلياة الدنيا بأهنا دار لعب وهلو وزينة وتفاخر وتكاثر
يف األموال واألوالد وهبا يغرت اإلنسان وينسى نفسه وينسى
أخرته وهو الضياع الكبري ،وقد ش ّبه القرآن الكريم احلياة الدنيا
بأروع تشبيه حيث إهنا مؤقتة وقصرية األمد ولذلك فاللذة
الدنيوية  -التي تكون ملحض الدنيا -زائلة وفانية فهي كالنبات

ذي العمر القصري رسيعا ما نراه يموت ويكون يابسا (حطاما)
بعد أن كان ذا أزهار مجيلة وخرضة حمببة ،وهذا حال الدنيا بكل
لذاهتا للمتأمل املنصف فهي دعوة من القران للتأمل والتفكر يف
عواقب األمور بام يزيل الغشاوة عن عقله ،وقد يصف القرآن
الكريم -تارة -احلياة الدنيا بأهنا هلو ولعب ،كام يف قوله تعاىل:
ِ
و َما َْ
ب َو َْل ٌو( األنعام ،)32:ويصفها تارة
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا إِالَّ َلع ٌ
َ
أخرى باللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر ،كام يف هذه
َاع ا ْل ُغ ُر ِ
و َما
ور) كام يف قوله تعاىلَ :
اآلية ويصفها ثالثة بأهنا ( َمت ُ
َاع ا ْلغ ُُر ِ
َْ
ور( احلديد ،)20:ويصفها رابعة بأهنا
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا إِالَّ َمت ُ
ِ
(متاع قليل) كام جاء يف قوله تعاىل :ال َيغ َُّرن َ
ين
ب ا َّلذ َ
َّك َت َق ُّل ُ
ِ
ِ
َاع َقلِ ٌ
يل ُث َّم َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس ا ْل َها ُد( آل
َك َف ُروا ِف ا ْلبِالد* َمت ٌ
عمران ،)197 -196 :وخامس ًة يصفها بأهنا عارض ظاهري
رسيع الزوالَ  :ع َر َض َْ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا( النساء ،)94:وجمموع
هذه التعبريات واآليات القرآنية توضح لنا وجهة نظر اإلسالم
حول احلياة املادية ونعمها ،حيث إنه يعطيها القيمة املحدودة التي
تتناسب مع شأهنا ،ويعترب امليل إليها واالنشداد هلا ناشئا من توجه
غري هادف كالتجمل (زينة) وحب املقام والرئاسة واألفضلية
عىل اآلخرين (تفاخر) واحلرص وطلب املال واألوالد بكثرة
(التكاثر) ويعترب التعلق هبا مصدرا للذنوب واآلثام العظام ،أما
إذا حتولت النظرة إىل هذه النعم اإلهلية ،وأصبحت ُس ّلام للوصول
إىل األهداف اإلهلية ،عند ذلك ،فإهنا تصبح رأسامل يشرتهيا اهلل
من املؤمنني ويعطيهم عوضها جنة خالدة وسعادة أبدية.
ِ
ين َّات َُذوا ِدين َُه ْم َل ِعب ًا َو َْلو ًا َوغ ََّر ْ ُت ُم
و َذ ِر ا َّلذ َ
وقال تعاىلَ :
َْ
اليا ُة الدُّ نْيا( األنعام.)70:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ْش َ ِتي َْل َو َْ
الديث ل ُيض َّل َع ْن
وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
يل اهللِ بِغ ْ ِ
َسبِ ِ
َي ِع ْل ٍم َو َيتَّخ َذها ُهزُو ًا ُأولئ َ
ني
ذاب ُم ِه ٌ
ك َُل ْم َع ٌ
(لقامن ،)7 -6:فأي رشاء أكثر رضرا عىل اإلنسان من رشاء هلو
احلديث والذي توعد اهلل عليه الذين يشرتونه عذاب ًا أليام ،وتعبري
عب:
القران يف غاية الدقة والروعة ،إذ ّ

باملجان بل يدفع مقابله
أوالً :بأن من يطلب اللهو ال يأخذه ّ
شيئا ما ،وما الذي يدفعه يا ترى يف مقابل ذلك؟ إنه يدفع أغىل
يشء عنده وهو عمره! وبالتايل آخرته فيهوى.
وثاني ًا :إن من يميش يف طرق اللهو يعاند -شيئا فشيئا -احلق
و ُيضل الناس عن سبيله فيكون من أئمة الضالل.
وثالث ًا- :وهو نتيجة حتمية ملا تقدم -االستهزاء بآيات اهلل
وإنكارها.
ورابع ًا - :وهو هناية املطاف -أن ال يؤثر فيه قول اهلل وال
نصحه وال هدايته وبذلك ُيتم عىل قلبه فهو من أهل النار.
من مصاديق اللهو احملرم:
 -1املزاح املحرم :هناك قسم من الناس ،ممن يغلب عليه
جانب اهلزل واملزاح ،وحالة االسرتخاء املذموم ،يسرتسل يف
ذلك حتى يوفقه يف املخالفة الرشعية والسري نحو اإلفراط يف
الدعابة واملزاح ،فنحن مأمورون بأن نأخذ طريقا وسطا يف هذا
املجال ،فعىل املؤمن أن حيذر من جمالس الغفلة واالبتعاد عنها،
فإن اجللوس يف أمثاهلا ال يناسب صفات املؤمن وهي توجب
االبتعاد عن اهلل تعاىل ،ففي دعاء أيب محزة الثاميل عن اإلمام
زين العابدين( :أو لعلك رأيتني يف الغافلني فمن رمحتك
آيستني ،أو لعلك رأيتني آلف جمالس البطالني فبيني وبينهم
خليتني) (إقبال األعامل :ج ،1ص ،)164وعىل هذا يمكن
أن نحمل الروايات الناهية عن املزاح مثل( :يا عيل! ..ال متزح
فيذهب هباؤك) ومن الطبيعي أن يزول هباء اإلنسان ووقاره
وقوة شخصيته إذا ما بالغ وأفرط يف مزاحه مع أقرانه ،فمن اختذ
املزاح صفة مالزمة له ،فيام يناسب وفيام ال يناسب ،فإنه سيخطأ
ومن خيطأ سيقع يف احلرام غالب ًا ،فالذي يكثر من الدعابة واملزاح
من املمكن أن يكذب ،ليضحك اآلخرين كام روي عن رسول
اهلل أنه قال أليب ذر( :يا أبا ذر ويل للذي ُيدِّ ث َف ِ
يكذب
ل ُيضحك به القوم ويل له ويل له ويل له) (الوسائل :ج،12
ص ،)250ومن املمكن أن يكون مزاحه يف غري حمله ،أو أنه قد

يمزح ولكن عىل حساب وهن اآلخرين ،أو إدخال اهلم والغم
وما شابه ذلك عىل غريه ..فعىل املؤمن أن يكون ملتفتا جدا إىل
هذه النقطة ،وهي عدم اخلروج عن احلد الرشعي ...ويف الواقع
إن املؤمن يف كل حركاته وسكناته ،منظور من املوىل تبارك
وتعاىل ،فال حياول أن يقوم بحركة مهام خفت هذه احلركة ،مما
يمكن أن ُيعاقب أو ُيعاتب ..وعتاب اهلل للمؤمن ثقيل عىل نفسه
يوم القيامة ،وإن مل يستلزم ذلك العتاب عقابا منه تبارك وتعاىل.
 -2القامر :من طرق الشيطان واللهو املحرم القامر وهو من
املقامرة وهي املراهنة يف اللعب ،فالقامر أكل للامل بالباطل،
وضياع للامل والعمر ففي احلديث الرشيف عن رسول اهلل:
(ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيام
أفناه ،وشبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين كسبه وفيام أنفقه ،وعن
حبنا أهل البيت) (األمايل :ص .)93وقد حرمه اهلل تعاىل بنص
الكتاب العزيز والروايات الرشيفة ،وال فرق بني أنواعه من النرد
والشطرنج وغريمها ،ملا فيه من املضار واألخطار عىل اإلنسان
ِ
واملجتمع ،قال تعاىل :إِن ََّم َْ
اب َواألَزْال ُم
نص ُ
س َواألَ َ
ال ْم ُر َوا َْل ْي ُ
ِ
الش ْي َط ِ
ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل َّ
اجتَن ُبو ُه( املائدة ،)90:وقال اإلمام
ان َف ْ
الباقر( :ملا أنزل اهلل عز وجل عىل رسول اهللَ  :يا َأ ُّ َيا
ِ
ِ
ين َآمنُوا إِن ََّم َْ
اب َواألَزْال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن
نص ُ
س َواألَ َ
ا َّلذ َ
ال ْم ُر َوا َْل ْي ُ
الش ْي َط ِ
َع َم ِل َّ
ون قيل :يا رسول اهلل ما
اجتَن ِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ان َف ْ
امليرس؟ فقال :كل ما تقومر به حتى الكعاب واجلوز) (الكايف:
ج ،5ص.)123
وعنه( :إن الشطرنج والنرد وأربعة عرش وكل ما قومر
عليه منها فهو ميرس) (الوسائل :ج ،17ص.)167
وقال رسول اهلل( :من يلعب بالنرد فقد عىص اهلل
ورسوله) (املستدرك :ج ،13ص.)225
وقال أمري املؤمنني لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج:
(ما هذه التامثيل ا ّلتي أنتم هلا عابدون) (عوايل الآللئ :ج،1
ص.)243

وروي عن اإلمام الباقر أنه قال( :ال تس ِّلموا عىل
اليهود وال النصارى وال عىل املجوس وال عىل عبدة األوثان وال
عىل موائد رشاب اخلمر وال عىل صاحب الشطرنج والنرد)...
الشحام
(اخلصال :ص ،)484وقال اإلمام الصادق لزيد
ّ
وغريه( :الرجس من األوثان :الشطرنج) (الوسائل :ج،12
َّ
وجل
(إن هلل ع َّز
ص ،)237وعنه يف خرب عمر بن يزيدّ :
يف ّ
كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إالّ من أفطر عىل
مسكر ،أو مشاحن ،أو صاحب شاهني ،قال :وأي يشء صاحب
الشاهني؟ قال :الشطرنج) (الوسائل :ج ،12ص.)237
 -3اللهو بالتلفاز واملوبايل واأللعاب االلكرتونية :وهي من
أفات هذا العرص إذا ُأيسء استخدامها وكانت بابا للهو وتقليد
اآلخرين يف أخالقياهتم وعقائدهم الفاسدة ،فكل منها أشد
خطرا وأرسع انتشارا من الوباء واألمراض الفتاكة التي تصيب
جسد األرسة املسلمة وهتدد نسيج املجتمع ،ألهنا نافذة كبرية عىل
الفساد وانتقال أخالقيات وعادات غري مألوفة عىل جمتمعنا ،إذ
األخالق تنتقل بالعدوى كام األمراض ،و َلك َْم َر َأينا من األرس
املسلمة التي أباد أمنها واستقرارها التلفاز وساهم املوبايل يف
خراهبا وتشتتها ،وض َّيعت األلعاب االلكرتونية أبناءها ،وما
انتشار الطالق إال أحد مس َب َباهتا فاملرأة التي متيض الكثري من
وقتها أمام شاشة التلفاز أو اللهو باملوبايل قد تصاب بأمراض
أخالقية خمتلفة وتؤدي لضياع نفسها وحقوق أرسهتا وزوجها،
وكذلك باقي أفراد األرسة فيام إذا ساروا بنفس الطريق.
 -4االنرتنت :ولألسف دخل االنرتنت عامل الوسائل التي
يتوصل من خالهلا البعض إىل غاياهتم الشيطانية والتي أخذت
كم وكيفا مما أفزع املهتمني بالشأن
دائرهتا تكرب حلظة بلحظة ّ
األخالقي واالجتامعي واألرسي عىل حد سواء ،ودعاهم إىل
التحرك اجلاد من أجل إيقاظ الناس وحتذيرهم من االستخدام
اليسء هلذه الوسيلة العرصية اهلامة ،فصار أداة فعالة بيد أتباع
الشيطان حيث انترشت األفالم واملقاطع غري األخالقية الفاسدة

واملحرمة ،ومقاطع اجلريمة والعنف والرسقة والغناء حتى غدت
غذا ًء يوميا للشباب ولكثري من األرس ،فانترشت ثقافة القتل
والرسقة والفساد واملكر واخلديعة وتسقيط الناس وإشاعة
الفجور واخليانة وهتك األعراض مما يندى له جبني اإلنسانية
أمجع ،فاهنارت أرس وتفككت أخرى وأريقت دماء وهجر ناس
أوطاهنم وحرموا من أهليهم وذوهيم وأزواجهم بسبب إشاعة
خطأ أو تلفيق هتمة أو تركيب صورة عىل أخرى ،إىل غري ذلك
ِ
ِ
يع
ين ُيِ ُّب َ
ون َأ ْن تَش َ
من أساليب الشياطني ،قال تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
اح َش ُة ِف ا َّل ِذين آمنُوا َُلم ع َذاب َألِيم ِف الدُّ ْنيا و ِ
ا ْل َف ِ
اآلخ َر ِة َواللَُّ
َ َ
ْ َ ٌ
ٌ
َ َ
ون( النور ،)19:ثم ما حصل يف السنوات
َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
األخرية من تزايد مواقع التواصل االجتامعي الذي فتح املجال
كبري ًا لالختالط بني اجلنسني عرب قنوات الدردشة الصوتية أو
املرئية وما تؤدي إليه من نرش الفساد واالنحالل اخللقي وإهدار
الوقت والسهر للصباح عىل الكالم اللهوي املاجن الذي ينبغي
وضع حد له بشكل حازم ،فقد وصل استخدام هذه الوسيلة
إىل حد اإلدمان ،حتى وصل األمر ألن يشغل اإلنسان عن دينه
وواجباته وساهم يف ضياع عمره وحقوقه ،وهناك قلق يساور
اآلباء واألمهات واملر ّبني من سوء اسخدام االنرتنت من جانبني:
اجلانب األول :يرتبط باإلدمان ،حيث إن االنرتنت بكافة
تشعباهتا َيستهوي املراهقني والشباب وربام األطفال بدافع
الفضول بداية والتواصل مع من يعرفون ومن ال يعرفون،
ثم يتحول هذا التعلق البسيط إىل إدمان يؤدي إىل هدر الوقت
وتضييع العمر فيام ال نفع فيه إذا مل يكن مرض ًا من الناحية
الرتبوية ،وهذا اخلطر يشرتك معه فيه التلفزيون وكل الوسائل
اإلعالمية احلديثة.
اجلانب الثاين :يتعلق بام حيتويه ويوفره االنرتنيت ،ونحن
هنا يساورنا قلق شديد للواقع املأساوي الذي ربام ال يعلم به
الكثريون ممن يسهلون ألبنائهم التعامل مع هذه الوسيلة يف
املنزل أو يف املقهى دون رقابة ،بعض اإلحصاءات تقول ّ
بأن عدد
املواقع اإلباحية تتجاوز العرشة آالف موقع ،ففي كل يوم تفتتح

عرشات املواقع اجلديدة ،وتقوم هذه املواقع بنرش ثقافة الشذوذ
واالنحالل واإلباحية بام ال نظري له يف السابق ،وهذا التزايد
الرسيع بعدد املواقع يعود ألسباب منها جتارية ربحية ،وأخرى
تأخذ يف بعضها ب ُعدا اقتصاديا وسياسيا ،ومن أمهها القضاء عىل
قوة هذه الدول ورضب منابع احليوية والقدرة عندها ،أعني
الشباب ،ألن جمتمع ًا بال شباب يعني جمتمع بال أفق بال إمكانات
بال مستقبل ،ولذا تلجأ الدول الطامعة الكربى يف ثروات الدول
الصغرية إىل كل وسيلة من شأهنا إضعاف هذه الدول باحلرب
فيام بينها تارة أو تقسيمها تارة أخرى وإغراق جمتمعاهتا يف اللهو
والعبثية والالمباالة وإدمان املخدرات والتحلل والبحث عن
اللذة ،والتي يقع ضحيتها شبابنا وجمتمعنا اليوم فنحن ضحايا
يمول بمليارات الدوالرات, فال بد من دق ناقوس
ملرشوع كبري ّ
اخلطر كي نتحمل مجيع ًا املسؤولية ونضع اخلطط والربامج التي
تنقذ أبناءنا وحتميهم من خماطر ما خيطط هلم أو عىل األقل محايتهم
من هذه األخطار واإلرضار وحتصني جمتمعاتنا مما يراد هبا ،ويف
اآلونة األخرية تعدى األمر إىل غزو فكري آخر ،وهو املواقع
وجترهم  -بغواية
اإلرهابية التي تعلم األطفال اإلرهاب والقتل ّ
شيطانية -إىل ممارسة أنواع منه بدافع عقدي أو نفعي خمتلف،
واهلدف األسايس هو تدمري الشباب وتغيري مسارهم إىل ما ال نفع
فيه ،هذا باإلضافة إىل املواقع الفكرية املنحرفة التي تغري أفكار
الناس ومتارس إرهاب ًا فكري ًا يستهدف باخلصوص أتباع املذهب
احلق ويشوه أفكار أبنائه.
وأخري ًا نسأل اهلل أن ينجينا وأبناءنا وكل بيوت املسلمني من
خماطر الغزو الثقايف ومن ويالته واحلمد هلل رب العاملني والصالة
والسالم عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

