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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(116) 

 معاوضة التقامر( يف نص الرواية دليل انه)
ال َتأُْكلُوو ا )االصاافهااب ابمل اااإرة إب بهاا  األخااَت إ  ان احمل اا  علااى  ( ااد النداايدالع  )ض كمااا ياارى علااى   اا

ووو أُكبْ  ابن الااارواتت حصاااري  اطبيااا  ا ياااة علاااى الع  اااد خاااامل ابملعااااإالت املعاوضاااية،  ااان ض علياااه  (أأْمووو الأُكْب بوأيوْ
آخاار، كمااا ساايعب  اا  عبارحااه  إضااا ة إ  ا ااه قااال  ن اايض بلاا  يف إوضااا ،(1)امل اااإرة إااا ايااا ليساا  إعاوضااة

وبلا  لاوروى لفاا )الا ااإر( يف  عاض إعاكاواا كرواياة  ؛الرواتت اليت اساادل ااا هاي علياه ال لاهأّن  (2) عد قليل
أأْلُت أأَبأ عأْبِد اَّللِه ))زتى  ن عيسى:  ْب وأال َتأُْكُل ا أأْم الأُكْب بوأيوْ أكُ )عأْن قوأْ ِل اَّللِه عأزه وأجأله:  عليه السالمقأالأ سأ

ووله عأووْن  ألِوو أ  (َِبْلباِطوولِ  ُ عأووزه وأجأ ُب اَّلله َُ ووا َأ ِلووِه وأمأالِووِه فوأ وأ َْ وواِمُر الرهُجوولأ وِأ انأووْت قُووورأْيٌق مُوقأ : كأ ووالأ والا اااإر  .(3)((فوأقأ
 .،  ل حىت إا ورى  يه لفا )ال مار(  ا ه يراى  ه )الا اإر(حفاعل وهو طر يٍت كما هو أوضح إن ان خيفى

  للة القاار والتقامرالتقسيب الرَبعي يف
آبلااة قماار  هااو  (4)الا سايم الرابعااي الاكي بكارق الف هااار لل ماار  ا ااه قرة ي اون ح ااإر :ويادل عليااه ويوضاهه

ي ون لع  آبلة قمار كالشطر ج  دون ح اإر  هو حرام كاكل ، وللةاة: ع ساه ابن ي اون  :حمّرم قطعاً، وأخرى
ح ون جمرى إسا  ة  دون آلة قمار و دون ان ي ون  يهاا ح ااإر،   ح اإر  دون آلة قمار  هو حرام ككل ، ورا عة

مبااا ال  كاملسااا  ة ابلسااباحة أو اأااري أو إااا أ اابه  اادون رهااان،  ااان املشااهور اريوا حلياااه وأ اا ل عليااه الشااي 
 . رى له وجهاً وجيهاً 

 ال ي ال: يف ال مار البكل إن طرف واحد؟
ة طر ينياة طر اهاا املا ااإران والعوضاان وعااد هاكا لاكاك ابن ياد ا لااه  إب ي اال: امل ااإرة والا ااإر وال ماار إعاإلاا

                                                             

 (.423راجا الدرس ) (1)
  اإرة ليس جمرى الامّل   ل متلي  ومتّل (  اعإل.إب قال: )وإعلوم ان امل (2)
 .122مل 5ث ة اإلسالم ال ليٍت، ال ايف، ىار ال ا  اإلسالإية ا طهران: ج (3)
 واملراى ابلا اإر املراهنة على إبلغ أو  بهه للفائز. (4)
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، (1) ايجاه وهاو إاا ح اوإر علياههو ككا إن خسر، ووعد باك هلكا ابلع س، واملال املبكول ليس هو الا اإر  ل 
 وبل   ظَت الصلح على إ رار بإاه إن املال أو الصلح عند جهل إ دار إا يطلبه على ككا.  اعإل هكا

   االختياري فخروج ال قف ختصصيهني عن التالّ  (َتأُْكُل اال )
صااي )خااروج الوقااة واهلبااة وازمااس وحيااازة املباحااات  ااد النداايد بكاار وجهاااً آخاار لل ااروج الا صّ مث ان الع  

راى ي (ال َتأُْكُل ا)والل طة وإا أيكله املارّة و...( إن املساةٌت إنه يف ا ية ال رمية، غَت وجه االصفهااب، وهو ان 
 ااه النهااي عاان الاملاا  االخاياااري، والوقااة و اابهه )كاهلبااة والوصااية إن قلنااا  عاادم حاجاهااا لل بااول( لاايس متل اااً 
اخايارتً،  ال ا اه متلا  قهاري أل اه ابلوقاة الاكري يادخل الوقاة يف إلا  البطاون قهاراً وكاكا ابهلباة والوصاية  ناار 

 ا إي اعاً،  هي خارجة عن إوضوع ا ية ختصصاً.معلى كوي
 وجهان: ويدّل عليهويوضح املدعى )ان املراى اب ية النهي عن الامل  االخاياري( 

كو اه قاصاداً عاإاداً  لاو ىخال يف إل اه قهاراً ملاا   ق عال  ظااهر  (َتأُْكلُو ا)و ،أوهلما: ان ظاهر األ عال ال صدية
 صدق عليه ا ه أكله.

نهاااي  إااار غااااَت اخايااااري السااااهالة ح لياااة غااااَت عنااااه وال مي ااان حعلااا  ال إنهيّااااً وقاااا  (َتأُْكلُووو ا)ول يهاااا: ان 
يااراى  ااه خصااومل النهااي عاان األكاال االخاياااري والوقااة ابلنساابة  (ال َتأُْكلُوو ا...)بلاا  علااى ان  امل اااار،  اادلّ 

 .للموقوف عليهم أكل غَت اخاياري
و هااإمناا   اد النداايد ) اان قيال أواًل:   ّااه ال يلازم ختصااي  األكةار، وإاا بكاار إان خروجاه ختصيصاااً قاال يف الع  

خااارج ختّصصاااً وإوضااوعاً كااالوقة،  ااكّن الاملّاا  احلاصاال إنهمااا غااَت اخاياااري وخااارج عاان إوضااوع ا يااة، وال 
حندرج املل ية احلاصلة إنهما يف ا ية حىت يلزم الا صي ،  هي خارجة ختّصصاً، وككل  الوصّية واهلبة  كيماا 

 .(2)يلزم الا صي  عند عدم ا ًتاطهما ابل بول( ىاخالن يف عنوان املساةٌت ا أي جتارة عن حراٍض ا  لم
 اجل اب: رواايت القاار مفيد عا م اآلية للتالي ، فاخلروج ختصيصي

املن ااوض   الاملياا  )وال خياا  الاملّاا ( ويف كا ااة األإةلااة املا دإااة يعاامّ  (َتأُْكلُوو ا)عنااه ابن الع  ااد أجاااب وقااد 
  لهااا ىاخاال يف املساااةٌت إنااه يف ا يااة  ،ن الاملاا  قهاارتً (  ااان الاملياا   يهااا اخاياااري وإن كاااو اابهه )الوقةكااا

                                                             

 كما ان البداعة يف البيا ليس   يعاً  ل هي املبيا واملةمن.  (1)
 .252مل 1 صاري ال مي، الع د النديد، ىار الافسَتا قم: جالشي  دمحم رضا اال (2)
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 خروج األكةر إن اساةنار خصومل الاجارة ىون الوقة واخواحه. يلزمالشريفة وعليه 
واسادل على عموإها للاملي   رواتت ال مار أيداً ألن احملّرم ليس الاملا  ابل ماار  ال الامليا   اه أيدااً، 

 .املال ابلباطل، حس  الروايةأي كالمها قد  عل حمّرإًا وأكل 
قلناااا: اساااادل ااااكق ا ياااة يف  عاااض الااارواتت لالساشاااهاى ااااا علاااى الامليااا  والاملّااا ، ال خصاااومل قاااال )

الاملاا  االخاياااري حااىت يسااالزم خااروج غااَتق ختّصصاااً، وعليااه  عااّد االساااةنار إاصاااًل يسااالزم ازااروج املساااهجن، 
 وإن حل  األخبار:

وأأْلُت أأَبأ عأْبوِد اَّللِه ))ا إا رواق زتى  ن عيسى  ساندق، قاال: 1 وله  عليوه السوالمسأ وْ ِل اَّللِه عأوزه وأجأ وأال )عأوْن قوأ
وله  (َتأُْكُل ا أأْم الأُكْب بوأيوْ أُكْب َِبْلباِطلِ  ُ عأوزه وأجأ ُب اَّلله َُ وا َأ ِلوِه وأمأالِوِه فوأ وأ َْ واِمُر الرهُجولأ وِأ انأْت قُوورأْيٌق مُوقأ : كأ عأوْن  فوأقأالأ

 (1)(( أِل أ 
طبّاا  ا يااة عليهمااا ال علااى  عليااه السااالموإعلااوم أّن امل اااإرة لاايس جمااّرى الاملّاا ،  اال متلياا  ومتلّاا ، واإلإااام 

 خصومل الامّل .
ووْ ِل اَّللِه عأووزه  عليووه السووالمقأووالأ أأبُوو  عأْبووِد اَّللِه ))قااال:   ااا إااا رواق أنااد  اان دمحم  اان عيسااى يف   ااواىرق2 يف قوأ
ارُ  ( الأُكْب بوأيوْ أُكْب َِبْلباِطلِ وأال َتأُْكُل ا أأمْ )وأجأله  :  أِل أ اْلِقاأ  .(2)((قأالأ

يف هااااكق األخبااااار وأضاااارااا، أّن املنهااااّي عنااااه إطلاااا  الاملياااا   عليااااه السااااالم املساااافاى إاااان حطبي ااااات اإلإااااام 
 .(3)والامّل ، ال خصومل الامّل  غَت االخاياري كالوصية والوقة إا عدم ا ًتاطهما ابل بول(

 يشال ص رًا مخسة ( اَتأُْكلُ )ج اب لخر: إطالق 
ال ياوقة االسادالل )وحعميم ا ية للاملي ( على وجوى حل  الرواتت، إب ي في اإلطاالق يف ا ياة أق ل: 

مي ن ان يفسر  حد أر عة  (وأال َتأُْكُل ا أأْم الأُكْب بوأيوْ أُكْب َِبْلباِطلِ )يف قوله حعا   (َتأُْكُل ا)الشريفة، حوضيهه ان 
  اار إن أريد  ه األعم وإال  الرا ا:أحنار للةها امل

وهااااكا هااااو احملااااااج إ   ،وهااااو الاااكي قااااال  ااااه مجااااا إااان األعااااالم ااااوا، كنايااااة عاااان ال حامل    (ال َتأُْكلُوووو ا)اااا ان 1
 االساعا ة ابلرواتت لاعميمه للاملي .

                                                             

 .122مل 5ث ة اإلسالم ال ليٍت، ال ايف، ىار ال ا  اإلسالإية ا طهران: ج (1)
 .162ا قم: مل عجل هللا حعا   رجه الشريةأند  ن دمحم األ عري، النواىر، النا ر: إدرسة اإلإام املهدي  (2)
 .262ا252مل 1افسَتا قم: جالشي  دمحم رضا اال صاري ال مي، الع د النديد، ىار ال (3)
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ناااه خاااالف الظااااهر ال  اااوا، وهااو إاااا احاااااج إ  رواتت امل ااااإرة لاعميماااه إلياااه، ل لّ  أي ال متُ  (ال َتأُْكلُووو ا)ااا 2
والاملّا  أكال، وعلاى أي للغاَت لاوا( والامليا  إي اال ؤك  وليسا  )ال حُ  (ال َتأُْكلُو ا)يصار إليه إال   ريبه إب ا ية 

كمناا هاو مبعو اة  حعميماه إلياه إاا ا اه خاالف ظااهرق واإاا  ا)حؤكلوا( والاملي  ال وجاه لاه،  (ال َتأُْكُل ا) ا صي  
 رواية ال مار.

ف )أي حصرف اعاباري يف عامل اإل شار( والاملّا  كناية عن )ال حاصر وا( والاملي  حصرّ   (َتأُْكُل اال )ا ان 3
ااا عااادمها حصااارف، واألكااال  ف، واألكااال وجلاااوس يف الااادار و... حصااار   ابلفااام وإااان   ااالٍ  ن أكااالٍ مب الاااة أ واعاااه إ 

  دويما حصرف، كما لو سرقه أو غصبه أو غَت بل .
 ايماا إان إ ولاة  ؛اا وال باول2اا اإلاااب، 1هاو ال حاصار وا  يشامل  ( َتأُْكُل ا...ال) لو قلنا ابن ظاهرأقول: 

اا 4اا3اإل شار ومها حصرف يف الشير يف عامل االعابار  ن له اعاباراً إن إلا  غاَتق إ  إلا   فساه أو إ  للا ، 
اا وإطلا  5ا والشارار إاةاًل، والاملي  والامّل  ومها إسب   حوليدي عان اإلاااب وال باول إب ي اال الامليا  ابلبيا

 الاصرف ازارجي.
 ان قيل  عموم الاصرف ل ل بلا ، كاان هاو امل ااار؛ ل طاالق  يهاا والصادق عر ااً، وإن قيال ان الاصارف 

 :ال يطل  عاىة على  فس البيا والشرار أي على اإل شار قلنا
ا ااه  وقااد ياادعى، ل الاصاارف ابملعااٌت األعاامأو   اا إعااٌت را ااا هااو األعاام إنهااا مجيعاااً  (ال َتأُْكلُوو ا) ااااملااراى ااا ان 4

  اعإل املرح ز يف األبهان إن مساع إةل حل  اأملة.
وعلاى أي  ااان اإلطااالق يفيااد عمااوم يكلااوا ل اال األإاور ازمسااة السااا  ة،  ي ااون الوقااة و اابهه ىاخاااًل يف 

 اقشاحه.  اد ر جداً.املساةٌت إنه،  كبا قيل ابن االساةنار إاصل لزم خروج األكةر كما قيل وكما إدى مبن
 وصلى هللا على دمحم ولله الطاَرين

 
ُدُُهأا فأُدونأُكُب )): عليه السالمأإَت املؤإنُت قال  ، وأقأْد رُِفعأ أأحأ اِب اَّللِه ِن ِمْن عأذأ انأ يف اأْلأْرِض أأمأاَنأ كأ

َُ أ رأُس ُل اَّللِه  أأمها اأْلأمأاُن اْلبأاِقي وأ  صلى هللا عليه واله وسلباآْلخأرأ فوأتأاأسهُك ا ِبِه، أأمها اأْلأمأاُن الهِذي رُِفعأ فوأ
 : ُ موأعأاَلأ ْغِفُرونأ )فأااِلْسِتْغفأاُر قأالأ اَّلله َُْب يأْستوأ ْب وأ َُ بوأ ُ ُمعأذِّ ْب وأما كانأ اَّلله َِ َُْب وأأأْنتأ ِفي بوأ ُ ِليُوعأذِّ  (((2)(وأما كانأ اَّلله

                                                             

 .33سورة األ فال: آية  (1)
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 (.88يج البالغة: ح مة: )


