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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(157) 

 للتمليك (ال َتأُْكُلوا)ورواية القمار تعّمم  ،امللخص
وارأة  )ك( املطلاق ييلا م  ان اسال نا  إن كاان هاو )اللمل ا (ال َتأُْكلُووا) قولاه ععااى ق ان ظااهرسب يقا  اسال نا  األك ار ألن اللملاك  (ِتج

واالخلياار( يقا  هاو الا (  ،ك االخلياار(( لوقوعاه  نهياان عناهابن املارا  هاه )اللمل ا :، وأئيا  ا  اهاه ئاائ  ابلوقف وشابهه لايجت راارة
، يلاايجت  اخااالن يف املساال و  نااه وخروئااه  صصااي ك ابلوقااف لاايجت اخليااار ن يااال يلاا م  صااير األك اار ألن اللمل اا نااه،نهااى عميكاان ان ي  

ت ماوإن كاان اللملاك االخلياار( لكان روا ق القماار املفسارة ل ياة عم   (ال َتأُْكُلوا)وأئاب يف العقد النضيد عن األخري، ابن ظاهر 
ييلا م  )ومل يكان خروئاه  صصاان( لمليك يف الوقف اخليار( يقد  خل الوقف وأشباهه يف املسل و  نهوال ،لللمليك أيضان  (ال َتأُْكُلوا)

 اان إخاارات الل ااارة يقاا   صااير األك اار القبااي ، قااال: )قلنااا: اساالدل اياا ال اشيااة يف هعااا الااروا ق لالسل ااها  ايااا علااى اللمليااك 
ال  ص صاان، وعلياه يعاد  االسال نا   لصاالن يسالل م اسماروت املساله ن، واللمل ك، ال خصوص اللملك االخلياار( حاي يسالل م خاروت  اري 

 و ن علك األخبار:
وُأُكْم )عأْن قوأْولج اَّللهج عأزه وأجأله  عليه السالمسأأأْلُت أأَبأ عأْبدج اَّللهج ))ا  ا رواال ز   هن عيسى هسندال، قاال: 1 ووالأُكْم بوأيوْ ْْ وأال َتأُْكلُووا أأ

ْلباطجلج  : كأانأْت قوُ  (َبج ُ عأزه وأجأله عأْن ذألجكأ فوأقأالأ ْأالجهج فوأُوأهأاُهُم اَّلله ُر الرهُجلأ ِبجأْهلجهج وأ  .(1)((رأْيٌش تُوقأاْج
 طب ق اشية عليهما ال على خصوص اللمل ك. عليه السالمو علوم أن  املقا رة ليجت جمر   اللمل ك، هل متليك ومتل ك، واإل ام 

ووله  عليووه السووالمالأ أأبُووو عأْبوودج اَّللهج قأوو))ااا  ااا رواال أنااد هاان دمحم هاان عيسااى يف :هااوا رال: قااال: 2 وأال َتأُْكلُوووا )ِفج قوأووْولج اَّللهج عأووزه وأجأ
ْلباطجلج  ُأُكْم َبج : ذألجكأ اْلقجمأارُ  (أأْْوالأُكْم بوأيوْ  .(2)((قأالأ

يف هااا ال األخباااار وأضاااراايا، أن  املنهاااي  عناااه  طلاااق اللملياااك واللمل اااك، ال خصاااوص  علياااه الساااالمياملسااالفا   ااان عطبيقااااق اإل اااام 
 .(4)كالوصية والوقف    عدم اشرتاطهما ابلقبول(  (3)ري االخليار(اللمل ك  

 اجلواب: بل رواية القمار خاصة َبلتمّلك، كاآلية
ن  نهمااا  قااا ر :ولكاان قااد يااور  عليااه  ، ولكاان  صاا   وكالمهااا ياعاال لل اارام ان القمااار وإن كااان أعاام إ  ي اامل الطااريني يااان كااال 

وإن ور  يف هعاا الاروا ق )القماار( يقا  عفساريان ل ياة  هياها (ائ  الا ( صصال هيادال املاالآكل القمار )أ( الف و ر ى هظرها الروا ق
ُ عأوزه وأجأوله عأوْن ذألجوكأ   ))لكن ور  يف هعا اشخار  واُهُم اَّلله ْأالجوهج فوأُوأهأ ُر الرهُجلأ ِبجأْهلجهج وأ راب للاوهاو ظااهر يف اشكال  ((كأانأْت قُورأْيٌش تُوقأاْج
وياادل عليااه ان الااروا ق  اان ابب اللفسااري  ،آكاال القمااارايااا مل عاار  إال روايااة القمااار يااان الظاااهر ان املاارا    ون املؤِكاال، هاال حااي لااو

 ،أقااوم  اان الروايااة يف اللعماايم إى اإليكااال واللمليااك وأكاال الاارابك وظاااهر اشيااة يف الل صااير ابللمل اا ،ابملصااداو و كاار شاازن الناا ول
جأله ِفج قوأْولج اَّللهج عأزه وأ )): عليه السالماملرو( عن دمحم هن علي، عن أيب عبد هللا )كما يف ين  ويؤكدال  ا مج  ييه  ن الروا ق هني األ ر 

ْلباطجولج ) ُأُكْم َبج ُُوا ال َتأُْكُلوا أأْْوالأُكْم بوأيوْ ْأ وارج وأ  (اي أأيوُّهأا الهذجينأ آ ْأالجوهج قأوالأ نوأهأوع عأونج اْلقجمأ ُر الرهُجولأ ِبجأْهلجوهج وأ واُهُم  كأانأوْت قُوورأْيٌش تُوقأواْج فوأُوأهأ
ُ عأْن ذألجكأ  النهاي أكال أ اوال الواري وأهلاه ابلقماار وان  كارال القماار يارا  هاه ها ا األكال ال   صا   حما   النظار و يان ظااهرال ان  (5)((اَّلله

 .(6) اك الطرف املعطي وإن كان  سل مان حر ة يعله إال ان الكالم يف ظهور الرواية واألك ر يف ان الكالم عن  ري ه ا
                                                           

 .122ص 5، الكايف،  ار الكل  اإلسال ية ا طهران: تثقة اإلسالم الكليين (1)
 .162ا قم: ص ع ل هللا ععاى يرئه ال ريفأند هن دمحم األشعر(، النوا ر، الناشر:  درسة اإل ام املهد(  (2)
 قف ألهنما متل ك  ري اخليار(    عدم اشرتاطهما ابلقبول(.و الص ي  )ال خصوص اللملك االخليار( :كي  رت الوصية وال (3)

 .262ا252ص 1االهصار( القمي، العقد النضيد،  ار اللفسريا قم: تال يخ دمحم رضا  (4)
 .166ص 11ال يعة،  ؤسسة آل البيت )عليهم السالم( ا قم: ت دمحم هن احلسن احلر العا لي، وسائل  (5)
 يعل املعِطي. (6)
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 م التُاقض بني كالْي )العجقد(دفع توه
قااد يلااوهم اللناااقا هااني كال يااه )قلنااا: اساالدل اياا ال اشيااة يف هعااا الااروا ق لالسل ااها  ايااا علااى اللمليااك واللمل ااك، ال مث اهااه 

 و)و علاااوم أن  املقاااا رة لااايجت جمااار   اللمل اااك، هااال متلياااك ومتل اااك، (1)خصاااوص اللمل اااك االخلياااار( حاااي يسااالل م خاااروت  اااريال  ص صاااان(
 ..طب ق اشية عليهما ال على خصوص اللمل ك. عليه السالم واإل ام

يف هاا ال األخبااار وأضااراايا، أن  املنهااي  عنااه  طلااق اللمليااك واللمل ااك، ال خصااوص اللمل ااك  عليااه السااالمياملساالفا   اان عطبيقاااق اإل ااام 
ابشياة الكرمياة  علياه الساالم)وييه: إن  ها ال اااولاة  اري جمدياة، ملناياعاا  ا  اسالدالل اإل اام  :وقوله هعد  لك مبائة صف ة (2)(...االخليار(

 (3)يف  ااوار  ال ععااد   اان اللمل كاااق املعاوضااي ة، و نااه هسلك ااف عمااوم املوضااو ، واألخبااار الدال ااة علااى اساالدالل اإل ااام ايااا عدياادة،  نهااا(
ووُأُكمْ )ق ااق االصاافهاو انااو ، وأن  املاارا   اان قولااه ععاااى: و)يظهاار ا ااا  كاارأل  اان األخبااار، أن   ااا اساالدل  هااه اا وووالأُكْم بوأيوْ ْْ لاايجت املعاوضااة  (أأ

واألخ  والعطا ، هل كل   ا يلبا ل هني الطريني، ينعو  إى الظهور األو يل املسلفا   ن اشية وهو خيالف االسل نا  امللصل(
(4). 

 عاوضيان وال ينفي  لك وئو  متليك ومتل اك يياه ياان كال إيقاا  يوئاد يياه متلياك وييه اهه ال عناقا إ  اهه ينكر كون القمار متلكان 
 ه ا ومتل ك لكنه ليجت مبعاوضة.

 كالم احملقق اليزدي ِف اتصال االستثُاء ِف اآلية واملُاقشة
العاروة ولكان حيا   مث ان  بو اعصال االسل نا  يف اشية الكرمية ال ( هقلناال  ن السيد اسموئي، رمبا يكون قد أخ ال عن صااح 

ااا ياالم  مب مااو  ا مللااني، وحاصاال املاارا   اان اشيااة ال  ان لااه ز  ة هنقاال كال ااه  اا   ااا قااد يناااقت هااه قااال: )والل  قيااق أن  االساالدالل إ  
و  نااه أتكلاوا أ اوال الن اافإ يهه اه ابطاال إال  أن عكاون علاى وئاه الل ااارة، وعلاى ها ا يايمكن أن يكاون املساال و  ل صاالن، ويكاون املسال 

ْلٰباطجولج )األ وال، ويكاون قولاه ععااى  قيادا عوضاي يان، و كارال لبياان عل اة احلكام ال احارتاز  ن، يكزه اه قاال ال أتكلاوا أ اوال الن ااف إال  أن  (َبج
عكون رارة، يهن  كل  أكل ابطل، هظري قولك :ال ععبد  ري اّلل ه شركان: أ( ال ععبد  ري اّلل ه يهه ه شرك(
(5) 

:  ا سبق  ن اهه مل ير  يف اللوة كون   ل )ابلباطل( ععليليان، وال ان العرف خيطر هباهلم  لك ولو خطر السلنكروال يرائ  وير  عليه
إن أريااد  اان  يهاا ا ااا ساابق، إضاااية إى لاا وم اللناااقا  اان كااون املساال و  نااه أعاام  اان احلااق والباطاال وععليلااه  اا   لااك هااا)ياهه ابطاال( 

 د هه احلصة األخر ل م ان يكون االسل نا   نفصالن ييلهايت املبنيان يرائ   ا سبق أيضان.وإن أري ،املسل و  نه األعم
وهضيف: ان قوله )يهن  كل  أكل ابطل، هظري قولك :ال ععبد  ري اّلل ه شركان: أ( ال ععبد  ري اّلل ه يهه ه شرك( قياف    الفاارو ياان 

واقعاة  لعلقاان للنهاي كلهاا ابطلاة يصا  النهاي عنهاا  طلقاان عكاجت )ال أتكلاوا...( ة  اري هللا( ال  ون األول ألن )عباا (6)األخري صا ي 
 .هنا  على أعميله يان هعضه ابطل

 .شرك و ري شرك إ  هعضها كفرقسمان:  ري هللا  عبا ةان إن قلت: 
احمة جماازان وكاان ينبواي ان ولو أرا  اللعميم لكاان  سا (8)األخرم ة ون احلص (1)ةهنا على احلالية هو علك احلص هياملنهي عنقلت: 

ها ا. إضااية  وقاد أ كان ازااز للمسااية هينهماا  ون األكال ابلباطال واحلاق. يلادهر. يقول حينئٍ  )ال ععبد  ري هللا شركان كان أو كفاران(
رم زيادان راكباان( إى ان عفسري احلال هكوهه عل ة  ريا   اري  عهاو  أال عارم عادم صا ة عفساري )ئاا  زياد راكباان( هاا ياهاه راكا   وال )أكا

 وصلع هللا علع دمحم وآله الطاهرين          ها)ياهه راك ( .
ُْْعطجيأةٌ )): عليه السالماإل ام الصا و قال  يٌم، وأيأٌد  ٌط، وألجسأاٌن لأطجيٌف، وأقوأْلٌب رأحج بأسج ُُْوْ ْأاٍت: وأْجٌه  ميأانج أأْربأُع عأالأ أْهلج اْْلج  ((ألج

                                                           

 .252ص 1ال يخ دمحم رضا االهصار( القمي، العقد النضيد،  ار اللفسريا قم: ت (1)

 .262ا252ص هفسه:املصدر  (2)
 .358: صاملصدر هفسه (3)
 .352صاملصدر هفسه:  (4)
 .14ص 1السيد دمحم كاظم الطباطبائي الي  (، حاشية املكاس ،  ؤسسة إمساعليان ا قم: ت (5)

 سيزيت عدم ص له. (6)
 حصة ال رك. (1)

 حصة الكفر هعبارة الصنم يق   ون ضم عبارة هللا ععاى إليه. (8)
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 (.335االخلصاص: ص)


