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 ملخص

وأمهية هذا البحث يف بيان واملزاح يف الفقه اإلسالمي،  أحكام اللهوحول يدور أحداث هذا البحث 
ث يقوم الباحث ببيان ماهو موافق للمقاصد الشريعة اإلسالمية وما الذي ال يحب أحكام اللهو واملزاح

يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومن أهم أهداف البحث بيان أحكام اللهو واملزاح، وضوابط 
وذلك بعمل استقراء  املزاح يف الشريعة اإلسالمية، املنهج الذي اتبعه الكاتب هو املنهج االستقرائي

يا  القرنيية واحأحاييث الشريفة ومن  م املنهج التحللي وذلك بتحليل وتفي ر هذ  ايآيا  لآل
واحأحاييث الشريفة وفقًا ملقاصد الشريعة اإلسالمية، ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث هو 

هذ  اللهو  أن الشريعة اإلسالمية مل حترم اللهو واملزاح بشكل مطلق وإمنا هناك حدوي وطوابط تطبط
 وفقاً ملقاصد الشريعة اإلسالمية.

 
 المقدمة

احلمد هلل محد الشاكرين محد الطيبني لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد بعد الرضى، مما الشك فيك 
بأن كل ميلم عندما يكتمل فيه احأهلية املناطة إليه فهو بذلك إييان مكلف ملتزم باتباع خطاب 

واله، والذي البد من معرفته هو أن هذ  احأفعال واحأقوال ضوابط ُتضَبط اهلل تعاىل املتعلق بأفعاله وأق
هبا حىت تكون موافقة للمشروع؛ ومىت فُِقَد  هذ  الضوابط كان ذلك العمـل ممنوعاً. وكم من إييان 
غفل عن تلك الضوابط فوقع يف املمنـوع من حـيث يشعر أو ال يشعر! وقد قال ـ عليه اليالم ـ: "من 
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ليس عليه أمريا فهو ري"، ومن تلك احأعـمـــال اليت ال بـد أن تضـبط بضوابط الشرع املزاح  عمل عمالً 
 الذي يكثر يف هذ  احأزمنة املتأخرة؛ ويقل من يضبطه بضوابط الشرع وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 
 البحث جهمنا

 الكرمي واحأحاييث النبويةاعتمد الباحث يف كتابه هلذ  املقالة على النصوص الشرعية من القرنن 
وكذلك الوارية بشأن اللهو واملزاح واليت اعتمد عليها العلماء والفقهاء يف استدالهلم بشأن املوضوع، 
هم وفق اعتمد الباحث على عدة كتب فقهية اليت حتث فيها الفقهاء عن أحكام املزاح واللهو ونراء

 يل تلك ايآراء.مقاصد الشريعة اإلسالمية،  م القيام باستقراء وحتل
 

 ةتحليل الدراسات السابق
 أوال: اللهو في نظر الشريعة اإلسالمية.

ك الغفلة عن الغ ر، ) ابن منظور: معىن اللهو يف اللغة: مصدر هلا يلهو، مبعىن اللعب والتشاغل، وكذل
أحدمها يدل على شغل  (. قال ابن فارس: الالم واهلاء واحلرف املعتل أصالن صحيحان،هـ1414

من اليد، فاحأول هو اللهو وكل شيء شغلك عن عن شيء بشيء وايآخر يدل على يبذ الشيء 
 (. 2010ك. ) أمحد فارس: شيء فقد أهلا

 
هـ 1405به اإلييان فيلهيه. ) اجلرجاين:  أما معىن اللهو يف اصطالح الشرع هو الشيء الذي يتلذذ

مومي مل حترم احأفعال واليلوك اليت ُتذهب اليآمة وامللل بشكل فالشريعة اإلسالمية بشكلها الع(، 
 مطلق لكون وجوي مصاحل تعوي بالنفع وقد وري  أحاييث عدة عن هذا منها:

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ييرتين بريائه، عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: لقد رأيت  -
أيا اليت أسأمه، فاقدروا قدر اجلارية وأيا أيظر إىل احلبشة يلعبون يف امليجد حىت أكون 

 4احلديثة الين احلريصة على اللهو.
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: زففنا امرأة إىل رجل من احأيصار فقال صلى اهلل عليه : "  -

 5يا عائشة ، أما كان معكم هلو، فإن احأيصار يعجبهم اللهو". 
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اهلل عنها ذا  قرابة هلا من عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: أيكحت عائشة رضي  -
احأيصار، فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: " أهديتم الفتاء؟ قالوا: يعم، قال: " 
أرسلتم معها من يغين؟ قالت: ال، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " إن احأيصار قوم 

 6اكم".فيها غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحّيايا وحي
عن الربيع بنت معوذ رضي اهلل عنه قالت: يخل على النيب صلى اهلل عليه وسلم غداة بين  -

علي فجلس على فراشي كمجليك مين، وجويرا  يضربن بالدف ، يندبن من قتل نبائي 
يوم بدر، حىت قالت إحداهن: وفينا ييٌب يعلم مايف غٍد، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ال 

 7وقويل كما كنت تقولني. تقويل هكذا 
 

 ثانياً: المزاح في نظر الشريعة اإلسالمية.
ه املزاح يف اصطالح الشريعة اإلسالمية هو قول أو فعل طريف تشتهيه النفوس بعد جدها وتيتحين

ء كان بالقول أو أو هو اإلزاحة عن احلقيقة سوا هـ(.1414) ابن منظور: القلوب بعد كمدها. 
 (. 2015سليمان عبد الكرمي: املفرج، الفعل. ) 

 
فقد جاء الدين اإلسالمي لُيقيم يولة أو أمة تقوي البشرية إىل يوم اجلمع يوم الريب فيه، فكان من 

حيث تيتطيع حتمل أعباء اإلسالم والدفاع عنه، املتحتم أن تكون هذ  احأمة أمة جاية غ ر هازلة، 
املنكر، واجلهاي يف سبيل اهلل وغ ر ذلك من مجيل والدعوة إليه ويصرته، واحأمر باملعروف والنهي عن 

فمن الصعب جدًا القيام هبذ  املهمة بأمة وشعب هازلة والعبة، ال حتس بأس  الصفا  ومكارمها،
ميؤولية بيبب غرقها يف حبر اهلزل والعبث والضحك، ولكن من طبيعة النفوس اليت خلقها اهلل 
عزوجل فمن طبيعة البشر أهنا تيتثقل اجلد واملداومة عليه، فكان من حكمة اهلل أن أباح لعباي  

رتويح النفس وجتميم القلوب بالقدر اليي ر الذي حيصل به املقصوي فُيذهب عن املزاح، وذلك ل
النفس ضيقها وعن القلب كمد ، بعد عن اإلفراط والتفريط حىت ال يكون سببًا الهنيارهم 
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(. فاملزاح من حيث احلكم مباح ملا فيه من تطبيب النفس  2008وسقوطهم.) حممد موسى 
(، قال ) ابن  2011عايل عبد العايل عياً، بل يكون ميتحباً، ) وايبياط القلب، وهذا مطلوب شر 

يفس املخاطب ومؤاييته فهو ميتحب، أما مصلحة مثل تطبيب   ( : فإذا صايف 2010حجر
اإلفراط واملداومة عليه فهو أمر مذموم حأيه إيشغال عن ذكر اهلل، وعن احأمور احأولوية يف شؤون 

(. وهلذا جاء النهي يف حديث  2010حلقد واحليد ) ابن حجر الدين، وجيعل القلب قاسية ويزرع ا
 8النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث قال: " ال متار أخاك وال متازحه".

 
 ثالثاً: ضوابط المزاح واللهو.

: أال يكون فيه تعد على حدوي اهلل، أال يشتمل على احأكاذيب واحملرما  والغيبة، وأيضاً  1.3
ذكر اهلل أو نيا  من القرنن الكرمي، أو احأحاييث النبوية، أو أي شيء من االبتعاي يف املزاح عن 

:  66-65الشعائر اإلسالمية، قال اهلل تعاىل يف سورة التوبة:               

                                     

                         
   

أال يكون املزاح واللهو يتضمن جرح ملشاعر الناس وإيذائهم ، قال اهلل تعاىل يف سورة : 2.3
: 58احأحزاب:                            

           
 

وال شك أن ممازحة الناس بإيذائهم مما يدخل وهنالك قاعدة فقهية تقول " ال ضرر وال ضرار " 
مشاعرهم يعترب حرام، ومثل ذلك ال جيوز إفزاع الناس وإيخال الضيق عليهم. عليهم الضرر أو جرح 

 (. 2008) حممد موسى: 
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. عدم اإلفراط من اللهو واملزاح واخلروج عن احلد املعقول وضياع الياعا  من الوقت مما يؤيي 3.3
ث النيب صلى اهلل إىل اإليشغال عن ذكر اهلل، واخلروج عما جيب أن يكون عليه امليلم من اجلد، حلدي

وقال اإلمام الغزايل : " الضحك يدل على الغفلة عن  9عليه وسلم: " كثرة الضحك متيت القلوب" 
والذي يقصد  هنا هو الضحك الزائد عن احلد واملفرط، فقد (.  2013ايآخرة " ) أبو حامد الغزايل:

اس من املزاح ، فإيه يذهب روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيه كتب إىل عماله: امنعوا الن
وجاء يف كتاب ايآياب الشرعية عن ابن عبد الرب: من أراي  املروءة ويوغر الصدور، ) امليتطرف (. 

 أن يدوم له وي أخيه فال ميازحه ، وال يعد  موعداً فيخلفه. ) ايآياب الشرعية (.
 

 كون النيب صلى اهلل عليه وسلم  وإمنا اشرتط يف املزاح عدم اإلفراط فيه إعماال يف النصوص الوارية يف
كان ميزح مع أيه هنى عن املزاح، فيحمل النهي هنا عن اإلفراط والتفريط، وكذلك على كل ماكان 

 يايراً عن املألوف.
 

مراعاة الزمان واملكان يف املزاح. فليس كل وقت يصلح للمزاح، إمنا احأوقا  اليت حيين فيها  .4.3
املزاح لقطع اليأم وإبعاي امللل والرتويح عن النفس، كأن يكون ذلك بعد عناء العمل أو بعد املذاكرة 

للمزاح فذا حمرم وفيه  الطويلة، مما حيتاج النفس بعد  إىل ما يروح عنها، أما اختاذ مجيع احأوقا  زمناً 
  (. 2008تعزير. ) حممد موسى : 

 
وكذلك البد من وضع املكان يف االعتبار، فليس كل مكان صاحل للمزاح واللهو، فاملياجد مثاًل، 
ينبغي أن يعمر فيه بالعبايا  وطاعة اهلل وذكر وقراءة القرنن، فاملزاح فيها مذهب للخشوع، وال يعين 

 املياجد مطلقاً، فهناك البع  من العلماء واملشاي  يأتون أنناء يروسهم يف ذلك املنع من املزاح يف
املياجد بشيء من املزاح اللطيف، إلذهاب اليأم عن الطالب وامليتمعني، فهذا املزاح فيه مصلحة 
فكان مطلوباً، لكن ينبغي منعه هو املزاح الذي يشتمل على ارتفاع احأصوا  واللغط ومما ال يليق 

 .بامليجد
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 الخاتمة
وبعد استقراء التام لقضية اللهو واملزاح جند أن الشريعة اإلسالمية مل تأيت بالنهي املطلق عن املزاح 
واللهو وإمنا هناك طوابط تضبط هذ  احأعمال وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية، أما بالنيبة لألحاييث 

لهو به بن نيم فهو باطل ، إال كل شيء ياليت وري  بالنهي كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "  
فهذا النص ظاهر يف بطالن  10نالنًا رميه عن قوسه، وتأييبه فرسه، ومالعبته أهله، فإهنن من احلق" 

 ما سوى الثالنة املذكورة.
 

فكلمة باطل ال تدل على التحرمي، وإمنا تدل على عدم وجوي الفائدة وهناك أشياء كث رة قليل الفائدة 
 ييل احأوطار (. –ما مل يري يص بتحرميه.) املوافقا  زمع ذلك فهو مباح 

وكذلك فإن املراي بالباطل هو أن يشغل عن طاعة اهلل ، ولو إذا حكمنا بتحرمي اللهو لكان مجيع مايف 
"  36الدييا حرام حأيه هلو قال تعاىل يف سورة حممد:                   

                     
 

وال ميكن اختاذ املزاح حرفة يواظب عليها، ويفرط فيه متميكًا مبا وري عن الرسول صلى اهلل عليه 
 وسلم حأن امليموع فيه هو على وجه الندور فقط.

 
لمراجعا  
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