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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(423) 

 وج األكثراالصفهاين: )ال ََتُْكُلوا( خاص ابملعاوضات، فال يلزم خر 
َنُكمْ )وان )وقد أجاب احملقق االصفهاين عن إشكال استثناء األكثر الالزم من كون االستثناء مّتصاًل  ىي  (ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ

غَتىا كثَت  ادلستثٌت منو وىي عامة، وابلباطل ِعّلة ال قيد والعّلة غَت داخلة يف ادلعّلل لو، وقد أخرج منها التجارة فقط مع ان اخلارج
( بقولو )إال أن يقال: إنَّ (ٔ)فيلزم استثناء األكثر من عقد ادلستثٌت "ادلفيد حلصر اجلواز يف التجارة" بل يف عقد ادلستثٌت منو أيضاً بوجو

َنُكمْ )مورد اآلية ادلعامالت ادلعاوضية بقرينة قولو تعاىل:  فغَت ادلعاوضات  إبعطاء مال وأخذ مال كما ىو غَت بعيد، (َأْمواَلُكْم بَ ي ْ
واالابحات غَت داخلة، وعليو فاحلصر صحيح، إال أن األكل ابلرجوع غَت داخل كغَته، إذ عنوانو رد ادللك فيستتبع رجوع العوض ال 

 .(ٕ)ادللك ابلعوض ليكون داخال يف ادلستثٌت منو، وهللا اعلم(
 إذ اخلارج خارج ختّصصاً ال ختصيصاً 

 ؛صًا من ادلستثٌت منو ال ختصيصاً خارجة ختصّ  ، مما ذكره ومما مل يذكره،لك ادلوارد ادلنقوض هباان ت :وتوضيحو بعبارة أخرى أمشل
َنُكمْ )وإن كان ظاىرًا ىو فيها نهي عنو ألن موضوع اآلية وادل ( وتلك ادلعاوضيةلكن ادلراد بو واقعًا )ادلعامالت  (ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ

ليست داخلة  ،ليست معامالت معاوضية فلم تكن داخلة يف ادلستثٌت منو حىت خترج، وىي، تبعًا لذلك )ادلنقوض هبا( ادلوارد اخلارجة
يفيد ان التجارة فقط من بُت ادلعامالت ادلعاوضية زلللة فال ينقض أبمثال ، وذلك ألن احلصر يف ما طرده احلصر يف ادلستثٌت

بة وحيازة ادلباحات وإحياء ادلوات والوصية العهدية التمليكية واللقطة وال أبمثال الوقف واذل والدية واألرش، مما ذكرهاإلابحات 
؛ وذلك ألهنا ليست معامالت معاوضية أصاًل فهي غَت داخلة يف ادلستثٌت منو رأسًا واستثناء واخلمس والزكاة والصدقات والقرض

 التجارة إمنا ىو استثناء من دائرة ادلستثٌت منو.
َنُكمْ ))إّن كلمة  )قال احملقق االصفهاين؛ زلاواًل إثبات اتصال االستثناء: :ضيح كالمووقال يف العقد النضيد يف تو   (َأْمواَلُكْم بَ ي ْ

الواردة يف اآلية الشريفة، قرينة على أّن موضوع اآلية ادلعامالت ادلعاوضية، إعطاء مال وأخذ مال، وعليو فال تندرج فيها ادلعامالت 
ال يلزم ختصيص األكثر، فيكون احلصر صحيحًا؛ ألّن اإلشكال يف اتصال االستثناء ىو خروج  غَت ادلعاوضية واإلابحات، وحينئذ  

رلموعة من التمليكات ادلذكورة كاإلابحات وأرش اجلناايت والتمّلك عن طريق أخذ الدية وغَتىا، وخروجها يستلزم ختصيص األكثر 
فإّن خروج ىذه ادلوارد يكون ختّصصًا، ممّا يدّل على تضييق دائرة  وىو قبيح، فإذا حصران موضوع اآلية خبصوص التمّلك ادلعاوضي،

مل االستثناء على احلقيقي  .(ٗ)وال يلزم منو احملذور  ادلذكور( (ٖ)احلكم من البداية، وُيح
مهع ان اآليهة  توضيح الوجهو الهذي اسهتند إليهو احملقهق االصهفهاين يف ختصيصهو ادلهراد مهن اآليهة الكرمهة بهه)ادلعامالت ادلعاوضهية(أقو : 

 والعهديهة التمليكيهةظاىراً أعم، ىو ظهور )بينكم( يف الطرفينية واألخذ والرد االثنيٍت، إذ لو أراد األعم من اإليقاع )كهالوقف، والوصهية 
بناء علهى عهدم حاجتهها للقبهول...( واألعهم ممها لهو كهان عطهاء مهن طهرس واحهد كهاخلمس والزكهاة وأخهذ األرش والديهة، مهن دون تعامهل 

ىههو إفههادة ان النهههي منصههل علههى أكههل ادلههال  (بَ ي ْ  َنُكمْ )إضههافة عاوضههة، لقههال )ال اكلههوا أمههوالكم( وادلههراد هبهها أمههوال اآلخههرين فوجههو وم
                                                             

 فتأمل. (ٔ)
 .ٕٗٔص ٔحياء الًتاث: جإل صلى هللا عليو والو وسلمالشيخ دمحم حسُت االصفهاين، حاشية كتاب ادلكاسل، دار ادلصطفى  (ٕ)
 وىو االتصال. (ٖ)
 .3ٖ٘ص ٔالشيخ دمحم رضا االنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسَته قم: ج (ٗ)
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َنُكمْ )عليو  قادلعاوضي فانو الصاد َنُكمْ ). ولكن سيايت ان األصح يف تفسَت (ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ  ، غَته.(بَ ي ْ
 بق اآلية على املقامرةالنقض عليه برواايت تط

موضههوع اآليههة النهههي  لكههونولكههن العقههد النضههيد أشههكل علههى االصههفهاين اهها يظهههر منههو التسههليم البههدوي )أي يف مرحلههة ادلقتضههي( 
 .فبربكتها نقول ابلتعميم ابدلعاملة ادلعاوضية وان ادلشكلة ىي ان الرواايت أفادت التعميمخاصاً 

ابآليهة الكرمههة يف مههوارد ال تعهّد مههن التمّلكههات  عليههو السههالمرلديههة، دلنافا ها مههع اسههتدالل اإلمهام قهال: )وفيههو: إّن ىههذه احملاولهة غههَت 
 ادلعاوضية، ومنو نستكشف عموم ادلوضوع، واألخبار الداّلة على استدالل اإلمام هبا عديدة، منها: 

 (َوال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ َنُكْم اِبْلباِط لِ )َعْن قَ ْوِ  اَّللِه َعزه َوَجله:  عليه السالمَقاَ  َسأَْلُت َأاَب َعْبِد اَّللِه ))ه رواية زايد بن عيسى: ٔ
ُ َعزه َوَجله َعْن َذِلكَ   (ٔ)((فَ َقاَ : َكاَنْت قُ َرْيٌش تُ َقاِمُر الرهُجَل ِبَِْهِلِه َوَماِلِه فَ نَ َهاُهُم اَّلله

مصههاديقو، مههع أنّههو لههيس اعاوضههة، والروايههة صههحيحة اإلسههناد، فقههد رواىهها  فاإلمههام ينهههي عههن أكههل ادلههال ابلباطههل، وعههّد القمههار مههن
الكليههٍت عههن مجاعههة مههن األصههحاب مههنهم أسههد بههن زلّمههد )سههواء كههان أسههد بههن زلّمههد بههن أب عبههد هللا الربقههي، أو أسههد بههن زلّمههد بههن 

ق النجاشهي إاّيه(، فههذه الروايهة التاّمهة الداللهة عيسى، فكالمها ثقة( وسيف بن عمَتة، وعلهّي بهن حكهم، وزايد بهن عيسهى )ادلوثّهق بتوثيه
 مث استشهد بعدة رواايت أخرى بنفس ادلضمون عن القمار. (ٕ)(...تناقض كالمو ،واإلسناد

 اجلواب: النقض ابطل إذ املقامرة معاملة
وليسههت  نههت ابطلههة شههرعًا.، وإن كامعاملههة معاوضههية ، عرفههًا،ولكههن ىههذا الههنقض، بههرواايت القمههار، لههيس نمههًا، وذلههك ألن ادلقههامرة

 إيقاعًا وصرس تبادل دون تعامل، لوضوح ان األعراس اليت جيري فيها التقهامر تعتهربه عقهداً بهل يعتربونهو عقهداً ملزمهًا، ويهرون فيهو اشهًتاط
ايهة( مههن مالر لك علههى ذلهك ان )السههبق و رضها الطهرفُت واتفاقهمهها علهى التقههامر وان ادلنتصهر لهو كههذا واخلاسهر عليههو كهذا مههن الطهرفُت؛ ويهدّ 

ََ اِفٍر َأْو َنْص ٍل  (3)اَل َس َبقَ ))من اإليقاعات وان الشارع جّوز السهبق يف األمهور الثالثهة وحّرمهو يف غَتىها  االعقود وليس ِإاله ِف ُخ  ٍّ َأْو 
مههال )وتوسههع بعهههض إىل ولههذا افههىت ادلشهههور ملههواز ادلسههابقة مهههع ادلراىنههة يف الرمههي ابلسهههام ويف مسههابقة اخليههل واجل (ٗ)((يَ ْع  ِ  النَِّا  ا َ 

ادلسهابقة مهع حرمهة واقتصهر آخهرون علهى مهورد الهنص كمها ىهو ادلذتهار( وذىبهوا إىل  ،مسابقة األفيال وغَتىا وإىل الرمي ابلبنادق وغَتىها
 ادلراىنة يف غَت الثالثة أي يف مطلق أنواع ادلقامرة.

تصرس يف عقد احلمل ال يف عقد الوضع أي انهو إمنا ىو ارع وحترمي الش ،واحلاصل: انو ال شك يف ان )ادلقامرة( لدى أىلها معاملة
 .(٘)مل يقل انو ليس اعاملة بل قال اهنا زلرمة كما مل يقل ان الراب ادلعاملي والكايل ابلكايل و... ليس اعاملة بل إمنا حّرمها

قيههة علههى معناىهها العههريف فكلمهها عههّده ابويشههد لههذلك انههو مل يقههل أحههد، اهها فههيهم ادلستشههكل، ان )ادلعاملههة( حقيقههة شههرعية، بههل ىههي 
مهها ىههو األصههح يف  إبذن هللا تعههاىل العههرس معاملههة ومعاوضههة فهههو معاملههة، إال ان الشههارع حلّههل بعضههها وحههّرم الههبعض اآلخههر. وسههيأيت

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين       .اجلواب فانتظر
قُّ ا)): عليو السالمعن ىشام بن سامل قال: قلت ألب عبد هللا  ََ َّللِه َعَلى َخْلِقِه فَ َقاَ : َأْن يَ ُقوُلوا َما يَ ْعَلُموَن َوَيُكفُّوا َعمها اَل َما 

قههُ  ََ  (.ٓ٘ص ٔالكايف: ج) ((يَ ْعَلُموَن َفِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك فَ َقْد َأدهْوا ِإََل اَّللِه 
                                                             

 .ٕٕٔص ٘ثقة اإلسالم الكليٍت، الكايف، دار الكتل اإلسالمية ه طهران: ج (ٔ)
 .3ٖ٘ -3ٖ٘ص ٔالشيخ دمحم رضا االنصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسَته قم: ج (ٕ)
 إذا كانت )سَبق( ابلفتح، فادلراد هبا ادلال الذي يتقامر عليو. (ٖ)

 وإذا كانت )سْبق( بسكون الباء، فادلراد ادلسابقة نفسها، وخيتلف احلكم ادلراد حينئذ .
 .3ٗص ٘ثقة اإلسالم الكليٍت، الكايف، دار الكتل اإلسالمية ه طهران: ج (ٗ)
امرة اللفظ؟ إذ يقال: فليكن؛ إذ تكون معاطاةً حينئذ  وىي معاملة )حىت إذا قلنا اا قالو مشهور القدماء من اهنا تفيد ال يقال: ال يشًتطون يف ادلق (٘)

 اإلابحة فقط(.


