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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث
(7) 

 غير ذلك شترك معنوي أو لفظي أوالمحتمالت في اللهو انه م
( وعلىى بعىض أاعىال اجلىوارا )كىالرقغ وال نىاى( وعلىى بعىض والصيب واملرأةكتب الضالل بعض  سبق ان اللهو يطلق على بعض اجلواهر )كالطبل و 

 أاعال النفس )كانش اهلا بالتفكري بامللذات الشهوية( وحينئٍذ ااحملتمالت هي:
 االشتراك المعنوي

وهو )كل ما تُىُلهِّي به( وامىا املعىا ارخىر الىذ  وغريه واجلامع هو أحد املعاين اليت ذكرها لسان العرب  ،لهو موضوعاً للجامع بينهاان يكون ال -1
 ذكره وهو )ما يلهي اإلنسان ايتشاغل به( والذ  ذكره املفردات )ما يش ل اإلنسان عما يهمه ويعنيه( اهو أجنيب عن )اللهو( كما سيجيى.

ىلُ عا جامع للثالثة اإن الطبل والدف وكذا املرأة والولد مث الرقغ وال نىاى كلهىا يشىملها )مىا تىُ وهذا امل بىه( وكىذا انشى ال الىنفس بىالتفكري باللذائىذ  يهِّ
 الشهوية اانه ص رى كربى )ما تلهي به إذ تلهى هبذا التفكري وانش ل(.

 االشتراك اللفظي
هر وغريهىىا بىىان يكىون قىىد وضىىع بوضىع مسىىتلل للمىرأة والولىىد والطبىىل ومىا أ ىىبه وبوضىىع آخىر ملطلىىق مىىا ان يكىون اللهىىو مشى كاً لفظيىىاً بىىني اجلىوا -2
 على املنصور أو أاعال اجلوارا الط كما هو رأ  الشيخ أو أاعال النفس الط كما هو رأ  االيرواين.من األاعال  (1)يلهي

 منشآن لالشتراك اللفظي
حد وجهي وجود املشى   اللفظىي هىو ان اللبائىل العربيىة كانىد متعىددة وكثىرياً مىا كىان كىل منهىا يضىع لفظىاً وقد يؤيد هذا مبا ذكرناه سابلاً من ان أ

 .(3)برزت ظاهرة اال  ا  اللفظي (2)يف كتبٍ  الل وية األلفاظ   ملعا الما مجعد اجملاميعُ 
ضىع احلكىيم الواحىد أو اللبيلىة الواحىدة اللفىح الواحىد لكن هذا هو أحد الوجهني وهو ممكىن وواقىع لكنىه غىري حاصىر إذ يوجىد وجىه آخىر وهىو ان ي

 . (4)من دون حلاظ جامع بينهما اما بالوضع التعييين أو التعيين ملعنيني بوضع على حده
 .واملنصور هو إمكان ووقوع كليهما لكن إثبات ان هذا املش   من أيب قبيل حباجة إىل دليل من عامل اإلثبات

ن اللهو مش كاً لفظياً من اللبيل األول مبا صىرا بىه بعىض الل ىويني مىن ان اللهىو عنىد )حضىرموت( هىو املىرأة أو الولىد وقد يستدل يف امللام على كو 
اللهىو  يِّ كل ى  لكن لعل األظهىر امىم مل يضىعوا اللهىو بوضىع علىى حىده للمىرأة بىل أهللىوه عليهىا لكومىا مصىدا    ،مما يستظهر منه انه موضوع عندهم هلما

ىىل  تى  أ  مىىا يىُ  بىىل  اللهىىم إال ان يىىدعى الوضىىع التعييىىين عنىىدهم ايهمىىا لكنىىه خىىالف األصىىل ،ى بىىه اىىان املىىرأة عنىىدهم مل تكىىن إال لىىذلد ول  ىىاب وا دمىىةه 
 .مستبعد

 .ان الظاهر ان اللهو موضوع للجامع وهو )كل ما يتلهى به( وإن كل ما ذُكر من املعاين )كالطبل واملرأة وال ناى و...( اهي مصاديق والحاصل:
                                                           

 وهو األصح. –أو ما يُلهى به  (1)
 وحىت قبل ذلد يف اجلملة. (2)
 مالني.كون إحدى اللبائل وضعد )العني( للباصرة واألخرى وضعتها للجارية والثالثة للجاسوس وهكذا امن هنا نشأ اال  ا  اللفظي على أحد االحتكأن ت (3)
ر، لكنهىا يف اللهجىة احلجازيىة أقول نظري ذلد اختالف اللهجات، بل النطق ببعض احلروف اان الضاد يف الضالني وضرب يف اللهجة العراقية تنطق كالظاى يف ظامل وظىاه (4)

ان علىى أسىفل الثنايىا. خمتلفة اىإن الضىاد عنىدهم بىني الظىاى والىدال وتتكىون بوضىع هىرف اللسىان علىى اعىال الثنايىا أو علىى هىرف النىاب أمىا الظىاى اتتكىون مىن وضىع اللسى
 وقيل امما  كالن حلرف واحد

وأهل بيته )عليهم السالم( وقد نزل الوحي بل تهم وكانىد هلجىتهم هلجىة احلجىازيني، نعىم قىد  صلى اهلل عليه وآله ( )والظاهر مرجعية اللهجة احلجازية إذ كان ينطق هبا الرسول 
 يتوسع إىل صحة اللهجة العراقية بدليل خارجي. والبحث موكل إىل حمله.
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 (2)مختلف ال الموضوع له فقط (9)الموضوع

 وبذلد ينداع االحتمال الثالث وهو:
للمرأة والولد، كمىا وضىع احلىائط مىثاًل للجىدار، مبعىا عىدم حلىاظ أ  معىا حىدثي ايىه كمىا ن احلىائط وضىع  جامدٍ  موضوع كأسمٍ  -ان اللهو أ -3

 .(4)للجدار كجامد ال مبا هو متضمن ملعا حدثي
 صدراً( موضوع للمعا احلدثي ملثل الرقغ وال ناى والشطرنج.كما انه )م  -ب
 وانه )كاسم مصدر( موضوع للحالة النفسية احلاصلة من ذلد احلدث. -ج

 اان ايها أمران: أواًل: نفسُ  أيضاً؛ نكره إال انه ال ينفي إهال  اللهو كمصدر على اعل النفسنواما الثالث اال  ،وقد ظهر مما ذكرنا استبعاد األول
 احلاصلة من ذلد.احلالة ا بالتفكري يف امللذات الشهوية ثانياً: انش اهل   ث  د  ح  

 يالفرق بين اللهو والله
ومهىا )اللهىو( و)اللهىي( واألوىل مىن النىاقغ الىواو  والثانيىة  ،ولىيس مىادة واحىدةههنىا، ان الظاهر وجود مادتني خمتلفتىني لفظىاً ومعىًا  االمر الثاني:
 ، ولذا:من الناقغ اليائي

 يلال: هلا يلهو هلواً )وهذا واو ( وهذا هو مورد مسألتنا.
 أو على وزن خشي خيشى أ  هل  ي ي لهى. ،وهذا يأيت على وزن رمى يرمي ،ويلال: هلى يله ي هليا

 بينهما أدلة لفظية ومعنوية على الفرق
 للجهات التالية: ؛والظاهر امما مادتان خمتلفتان لفظاً ومعا

 مثل )دعا( و)غزا(. اللائمة أ  )هلا( (4)  يكتب ماضيه باأللف امللصورةان الواو  -1
 .، مثل )رمى(أ  )هلى( (5)واليائي يكتب باأللف امللصورة اليت هي على صورة الياى

 .ول: رميد، كما تلواليائي يكتب بالياى تلول )هليد(كما تلول: دعوت،   إضااة تاى الفاعل تلول )هلوت( عندان الواو  يكتب بالواو  -2
 .، كى رمي رميانهليان( واليائي بالياى )هلي   كى: غزو غزوان أو دعوة دعوتان  هلوان( ،يكون بالواو )هلو التثنيةالواو  يف  -3
 تلول )هليد عن كذا(. بى)عن(ى د  ع  ى بالباى تلول )هلوت بكذا( واليائي يىُ ان الواو  يُعد   -4

مادة  تضمنديف املكاسب إذ استدلوا على رواية  األعالم ومنهم الشيخ  ني وعدد من الفلهاىالل وي وبذلد يظهر ا لط يف كلمات عدد من
 وللحديث صلة. بإذن اهلل تعاىل اللهي على حرمة اللهو أو العكس، كما سيجيى

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 أ  ما ُوضع. (1)
س املعنيني األوليني اانه مبا هو مصىدر يىدعى انىه موضىوع للجىامع أو هلىذا تىارة ولىذا  أخىرى. املوضوع هو لفح اللهو اانه مصدراً غريُه كأسم  مصدر أو كأسٍم جامد. عك (2)

 اتأمل
واملثىىال  –أو صىىفاً وهىىو انىىه أحىىاا باملسىىاحة املتوسىىطة، نعىىم هىىذا داع للوضىىع لكنىىه لىىيس املوضىىوع لىىه واحلاصىىل انىىه اسىىم جامىىد ولىىيس اسىىم ااعىىل اهىىو كاسىىم حامىىد علمىىاً  (3)

 للتلريب الط.
لصورة ألما ملصىورة عىن اهلمىزة ميها البعض باأللف اللينة املتطراة ملابل األلف املمدودة كحمراى وصحراى وورداى وكساى، كما يسميها البعض بالياى املرسلة ومسيد بامليس (4)

مىدود هىو االسىم املىتمكن الىذ  آخىره مهىزة بعىد ألىف أ  حمبوسة عنها. وقال السيوهي )امللصور هو االسم املتمكن الىذ  حىرف إعرابىه ألىف الزمىه كىى: الفىىت والعصىا، وامل
: هىدى ومصىدرها هىد ( زائدة حنو كساى ورداى( نعم مسى بعضهم األلف اليت أصىلها الىواو )كىى: عصىا ومصىدرها عصىو( بىاأللف املمىدودة واأللىف الىيت أصىلها اليىائي )كىى

 إذ الظاهر انه اخطأ. باأللف امللصورة. اتأمل
 أو ألف بطة. املسماة بألف الكرسي (5)


