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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(1ٕ5) 

َنُكمْ )قوله تعاىل   (َأْمواَلُكمْ ): حال من (بَ ي ْ
َنُكمْ )ثاين: ان الظاهر ان سبق )ال وقيداً له ليفيد  (ََتُْكُلوا)أو فقل هو قيد له وليس ظرفاً متعلقاً بـ (َأْمواَلُكمْ )ظرف متعلق بـ (بَ ي ْ

( أي انه يفيد ادلعاملـة مقابالً له من ذاك أكلٌ و من هذا  من ان األكل اثنيين وانه تواكل )أي أكلٌ  احملقق االصفهاين ما قاله 
( أو )أموالكم حالة كوهنـا بيـنكم( فعلـى هـذا: ادلـراد ان أمـوالكم (1)بينكم ذ أفاد األكل التعاوضي، وادلراد )أموالكم كائنةً ادلعاوضية إ

ومزيد حتقيق ذلك وبرهانه  (2)اليت هي بينكم ال أتكلوها، وأكل هكذا أموال أعم من األكل الطرفيين ومن األكل من طرف واحد(
 يف ادلطالب التالية:
 حلالتعريف ا

 ان احلال عّرف بـ: األول:
  مفهم يف حال كفردا أذهب  احلال وصف، فضلة، منتصبُ 

مـا  بـ)متفرقٌن( وادلراد ابلفضـلة:  ّولؤ مفانه  (3)(فَاْنِفُروا ثُبات  )ل به كـوّ ؤَ ما يُـ  والوصف التقديري أياألعم من الوصف به وادلراد 
ِِ ِي )كقولـه تعـا :   الكـالم بدونـه يفسـدما ال يكون مستغىن عنه بـل  بعد انتهاء اجلملة، ال انه مستغىن عنه إذ كثًناً كان  َوال ََتْ 

 و)إمنا ادليت من يعيش كئيباً...(. (4)(اأْلَْرِض َمَرحا  
 أنواع احلال

يـه حـاالً مـن ادلضـاف إل :ورابعـة ،امـواثلثـة: حـاالً منه ،حاالً من ادلفعـول :وأخرى ،ان احلال قد يكون حاالً من الفاعلالثاين: 
 أو مكتوفــاً، وصــاف ت يًّ ، وأمثلتهـا: اــاء زيــد راكبـاً أو مســرعاً، رأيــت العـدو منهزمــاً أو ضــربت اللـ  سلــزِ (5)يف صـور ثــالث فقــ 

َِ ِنبْ  راميَم َحنيف  ا  )و (6)(ُص  ُوورِِمْم ِم  ْن ٍِّ  خّ  ِنْ   وا     َونَ َزْعن  ا م  ا ي) عليــاً مبته،ــٌن، والرابــ  كـــ: ِه َم  ْرِعُعُكْم ِنلَْي  )و (7)(َأِن اتَّبِ  ْع ِملَّ  
، ولـو قلــت مـثالً: )إلينـا مصــًنكم مجيعـاً( أمكــن بـدواً ان يكـوَن مجيعــاً حـاالً مـن الضــمًن ادلضـاف إليـه، كمــا هـو مقتضــى (8)(ََجيع ا  

 فتأمل قاعدة األقرب، وان يكون حاالً من الضمًن اجملرور لكنه يعتمد على القرينة.
 الظرف واجلار واجملرور يقعان موضع احلال

                                                             

 ومراعه إ  )أموالكم الكائنة بينكم(. (1)
 (.424الدرس ) (2)
 .71سورة النساء: آية  (3)
 .37سورة اإلسراء: آية  (4)
  هذ  الصور األرب .وهناك غًن (5)
 .47سورة احل،ر: آية  (6)
 .123سورة الن ل: آية  (7)
 .4سورة يونس: آية  (8)
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َنُكمْ )ان لث: الثا هو ظرف يف موض  احلال ألموالكم أو لتأكلوا، على اخلالف السابق، وال خالف ظاهراً بٌن الن اة شلن  (بَ ي ْ
كما   (ََتُْكُلوا)كما قلنا أو  (َأْمواَلُكمْ )يف اهنا يف موض  احلال يف اآلية الشريفة إمنا اخلالف يف ان ذيها هو  (1)تطرقوا لآلية الشريفة

 ين.قال االصفها
 :ما قاله يف األلفية :ان موض  احلال قد جتئ مجلة وقد جتئ ظرفاً أو اار ورلرور، ومن األول :والقاعدة العامة

 حله(كـ)ااء زيد وهو انٍو رِ   ةء مجل جتى احلالِ   َ وموضِ 
 .(فوق السطحزيداً  )رأيتومن الثاين: )رأيت اذلالل بٌن الس اب( أي حال كونه بٌن الس اب، و

وهو حال من  (2)(زيَنِتهِ   قَ ْوِمِه ي  َفَخَرَج َعلى)و ومها حال من ادلفعول : رأيته يف حديقته، ضربته يف وس  عشًنتهلثومن الثا
 من الفاعل.

وإمنا قيل موض  احلال ألن الظرف واجلار واجملرور متعلقان مب ذوف واـوابً هـو احلـال كــ)كائناً أو مسـتقراً أو متوااـداً أو  ـبه 
 .(ذلك

َنكُ )  نال بتأويخ (ََتُْكُلوا)ال من  (َأْمواَلُكمْ )حال من  (مْ بَ ي ْ
َنُكمْ )ان الرابع:  يف اآلية الشريفة ميكن ان يق  حاالً )أي يف موض  احلال( من ادلفعول وهو أمـوالكم، وهـو مـا اسـتظهران   (بَ ي ْ

إذ ال  (ََتُْكُلوا)ل وهو الضمًن ادلسترت يف أي )أموالكم حالة كوهنا بينكم، ال أتكلوها( ولكن ال ميكن ان تق  موق  احلال من الفاع
َنُكمْ )معىن أبداً لتقييد الفاعل بـ  !أو واحلال أنكم بينكم !أي ال أتكلوا أنتم وأنتم بينكم (بَ ي ْ

َنُكمْ )ان يكون ال يقال: ميكن   ؟ـ كما استظهر  االصفهاين (ََتُْكُلوا)حاالً )أي يف موض  احلال( من  (بَ ي ْ
، غايـة األمـر ان يـؤول و ـبهها قـ  أبـداً ذا احلـال بـل ذو احلـال هـو أحـد االربعـة ادلـذكورة يف ادلطلـب الثـاينالفعـل ال ي إذ يقـال:

واضــح وهــو ان القيــد )وهــو الظــرف وهــو  يف امتنــاك كونــه قيــداً للفعــل ، والســبب(3)ابدلصــدر، أي ال أتكلــوا أكــالً بيــنكم (ََتُْكلُ  وا)
 بل إن كان فهو قيد للمادة وهي األكل وال غًن. (4)ة يف الفعلللهيئبينكم( ال يصلح بواٍه ان يكون قيداً 

 الثمرة:
َنُكمْ )ان عددانها ذا احلال لـ (ََتُْكُلوا)وعليه: فال بد من ارتكاب أتويل يف  إن عـددانها ذا احلـال فاهنـا  (َأْم واَلُكمْ )، عكـس (بَ ي ْ

  مؤونـة زائـدة فيـه( علـى انـه لـو قيـل  ااـة هـذا لتأويـلٍ ال حتتاج إ  أتويل )وحااتها دلقدر زلذوف حتمي مسـّلم يف كـل حـال فـال
 فتدبر واألقرب مين  األبعد. أقربيتهكون أموالكم ذا احلال هو   حفان مراّ  وذاك لتقديرٍ 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطامرين
 

ِِ اْْلِميَاِن َحَّتَّ َيُكوَن فِ )): عليه السالمأمًن ادلؤمنٌن قال  يِن، اَل يَُذوُق اْلَمْرُء ِمْن َحِقيَق : اْلِفْقُه ِي الوِّ يِه َثََلُث ِ َصال 
 (.46قرب اإلسناد: ص) ((َوالصَّبْ ُر َعَلى اْلَمَصاِئِب، َوُحْسُن الت َّْقِويِر ِي اْلَمَعاشِ 

                                                             

 شلن وادت كلماهتم. (1)
 .79سورة القص : آية  (2)
 أو أكالً كائناً بينكم. (3)
 لى أي تقدير.من غًن فرق بٌن القول بكون بينكم حاالً كما هو الص يح، أو القول بغًن  مهما كان ألنه اتب  ع (4)


