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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
تعمم (ال أَتْ ُكلُوا) للتمليك
امللخص ،ورواية القمار ّ
ج
وارة) يقا اسال نا األك ار ألن اللملاك
سبق ان ظااهر قولاه ععااى (ال أَتْ ُكلُووا) إن كاان هاو (اللملاك) املطلاق ييلا م ان اسال نا (ِت أ
ابلوقف وشابهه لايجت راارة ا اهاه ئاائ  ،وأئيا  :ابن املارا هاه (اللملاك االخلياار)) لوقوعاه نهياان عناه ،واالخلياار) يقا هاو الا )
ميكاان ان ينهااى عنااه ،يااال يلا م صااير األك اار ألن اللملاك ابلوقااف لاايجت اخليااار ن يلاايجت اخاالن يف املساال و نااه وخروئااه صصااي،
وأئاب يف العقد النضيد عن األخري ،ابن ظاهر (ال أَتْ ُكلُوا) وإن كاان اللملاك االخلياار) لكان روا ق القماار املفسارة ل ياة عممات
(ال أَتْ ُكلُوا) لللمليك أيضان ،واللمليك يف الوقف اخليار) يقد خل الوقف وأشباهه يف املسل و نه (ومل يكان خروئاه صصاان) ييلا م
اان إخ ارات الل ااارة يق ا صااير األك اار القبااي  ،قااال( :قلنااا :اساالدل اي ا ال اشيااة يف هعااا الااروا ق لالسل ااها ايااا علااى اللمليااك
واللملك ،ال خصوص اللملك االخلياار) حاي يسالل م خاروت اريال صصاان ،وعلياه يعاد االسال نا لصاالن يسالل م اسماروت املساله ن،
و ن علك األخبار:
ْت أأَب عب جد هج
اَّلل عليه السالم عن قأوو جل هج
اَّلل أع هز أو أج هل ( أوال أَتْ ُكلُووا أ ْأْووالأ ُك ْم بأو ْيووُأ ُك ْم
1ا ا رواال ز هن عيسى هسندال ،قاال (( :أس أل ُ أ أ ْ
أْ ْ
ج
جَبل ج
ج ج جج
اه ُم ه
ك))(.)1
ْباط جل) فأو أق أ
ال :أكانأ ْ
اَّللُ أع هز أو أج هل أع ْن أذلج أ
ش تُو أقاْ ُر ال هر ُج أل جِب ْأهله أوأْاله فأوُأو أه ُ
ت قُو أريْ ٌ
و علوم أن املقا رة ليجت جمر اللملك ،هل متليك ومتلك ،واإل ام عليه السالم طبق اشية عليهما ال على خصوص اللملك.
ال أأبووو عبو جود هج
اَّلل عليووه السووالم جِف قأ ووو جل هج
اَّلل أع و هز أو أج و هل ( أوال أَتْ ُكلُوووا
2ا ا ااا رواال أنااد هاان دمحم هاان عيسااى يف :ه اوا رال :قااال(( :قأ و أ ُ أ ْ
ْ
أأْوالأ ُكم بويوُأ ُكم جَبل ج
ال :ذألج أ ج
ار))(.)2
ْباط جل) قأ أ
ك الْق أم ُ
ْ ْ أْ ْ
ياملساالفا اان عطبيقاااق اإل ااام عليااه السااالم يف ه ا ال األخبااار وأض اراايا ،أن املنهااي عنااه طلااق اللمليااك واللملااك ،ال خصااوص
اللملك ري االخليار)( )3كالوصية والوقف عدم اشرتاطهما ابلقبول)(.)4
اجلواب :بل رواية القمار خاصة َبلتملّك ،كاآلية
ولكاان قااد يااور عليااه :ان القمااار وإن كااان أعاام إ ي اامل الطااريني يااان كااالن نهمااا قااا ر وكالمهااا ياعاال لل ارام ،ولكاان ص ا
الروا ق و ر ى هظرها آكل القمار (أ) الفائ الا ) صصال هيادال املاال) ياهاه وإن ور يف هعاا الاروا ق (القماار) يقا عفساريان ل ياة
ج
جج ج ج
واه ُم ه
وك)) وهاو ظااهر يف اشكال للاراب
لكن ور يف هعا اشخار (( أكانأ ْ
اَّللُ أعو هز أو أجو هل أع ْون ذألج أ
ش تُو أقاْ ُر ال هر ُج أل جِب ْأهله أوأْالوه فأوُأو أه ُ
ت قُو أريْ ٌ
ون املؤكِاال ،هاال حااي لااو مل عاار إال روايااة القمااار يااان الظاااهر ان امل ارا ايااا آكاال القمااار ،وياادل عليااه ان الااروا ق اان ابب اللفسااري
ابملصااداو و كاار شاازن النا ول ،وظاااهر اشيااة يف الل صااير ابللمل اك وأكاال الاراب أقااوم اان الروايااة يف اللعماايم إى اإليكااال واللمليااك،
ويؤكدال ا مج ييه ن الروا ق هني األ رين كما يف (املرو) عن دمحم هن علي ،عن أيب عبد هللا عليه السالم(( :جِف قأوو جل هج
اَّلل أع هز أو أج هل
ْ
ج
ج
ج
(اي أيُّوها اله جذين آُْوا ال أَتْ ُكلُوا أأْوالأ ُكم بويوُ ُكم جَبل ج
ج
ج
واه ُم
ْباط جول) قأ أ
وال نأو أهوع أعو جن ال جْق أموا جر أوأكانأ ْ
أ أُ
ول جِب ْأهلوه أوأْالوه فأوُأو أه ُ
أ
وت قُو أوريْ ٌ
ْ ْ أْ أ ْ
ش تُو أقواْ ُر ال هر ُج أ
()5
ج
ه
ك)) يان ظااهرال ان حما النظار و صا النهاي أكال أ اوال الواري وأهلاه ابلقماار وان كارال القماار يارا هاه ها ا األكال ال
اَّللُ أع ْن أذل أ
اك الطرف املعطي وإن كان سلمان حر ة يعله إال ان الكالم يف ظهور الرواية واألك ر يف ان الكالم عن ري ه ا(.)6
( )1ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،ار الكل اإلسال ية ا طهران :ت 5ص.122
( )2أند هن دمحم األشعر) ،النوا ر ،الناشر :درسة اإل ام املهد) ع ل هللا ععاى يرئه ال ريف ا قم :ص.162
( )3الص ي (ال خصوص اللملك االخليار) :كي رت الوصية والوقف ألهنما متلك ري اخليار) عدم اشرتاطهما ابلقبول).
( )4ال يخ دمحم رضا االهصار) القمي ،العقد النضيد ،ار اللفسريا قم :ت 1ص252ا.262
( )5دمحم هن احلسن احلر العا لي ،وسائل ال يعة ،ؤسسة آل البيت (عليهم السالم) ا قم :ت 11ص.166
( )6يعل ِ
املعطي.
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دفع توهم التُاقض بني كالْي ج
(العقد)
مث اهااه قااد يلااوهم اللناااقا هااني كال يااه (قلنااا :اساالدل اي ا ال اشيااة يف هعااا الااروا ق لالسل ااها ايااا علااى اللمليااك واللملااك ،ال
خص ااوص اللمل ااك االخلي ااار) ح ااي يس االل م خ ااروت اريال صص اان)( )1و(و عل ااوم أن املق ااا رة ل اايجت جم اار اللمل ااك ،ه اال متلي ااك ومتل ااك،
واإل ام عليه السالم طبق اشية عليهما ال على خصوص اللملك...
ياملساالفا اان عطبيقاااق اإل ااام عليااه السااالم يف ها ال األخبااار وأضاراايا ،أن املنهااي عنااه طلااق اللمليااك واللملااك ،ال خصااوص اللملااك
االخليار) )2()...وقوله هعد لك مبائة صف ة( :وييه :إن ها ال اااولاة اري جمدياة ،ملناياعاا ا اسالدالل اإل اام علياه الساالم ابشياة الكرمياة
()3
يف اوار ال ععااد اان اللملكاااق املعاوضااية ،و نااه هسلك ااف عمااوم املوضااو  ،واألخبااار الدالااة علااى اساالدالل اإل ااام ايااا عدياادة ،نهااا)
و(يظهاار اااا ك ارأل اان األخبااار ،أن ااا اساالدل هااه ااقااق االصاافهاو انااو  ،وأن امل ارا اان قولااه ععاااى( :أ ْأْ ووالأ ُك ْم بأو ْي ووُأ ُك ْم) لاايجت املعاوضااة
واألخ والعطا  ،هل كل ا يلبا ل هني الطريني ،ينعو إى الظهور األويل املسلفا ن اشية وهو خيالف االسل نا امللصل)(.)4
وييه اهه ال عناقا إ اهه ينكر كون القمار متلكان عاوضيان وال ينفي لك وئو متليك ومتلاك يياه ياان كال إيقاا يوئاد يياه متلياك
ومتلك لكنه ليجت مبعاوضة .ه ا
كالم احملقق اليزدي ِف اتصال االستثُاء ِف اآلية واملُاقشة
مث ان بو اعصال االسل نا يف اشية الكرمية ال ) هقلناال ن السيد اسموئي ،رمبا يكون قد أخ ال عن صااح العاروة ولكان حيا
ان لااه ز ة هنقاال كال ااه ا ااا قااد يناااقت هااه قااال( :والل قيااق أن االساالدالل إ ااا ياالم مب مااو ا مللااني ،وحاصاال املارا اان اشيااة ال
أتكلاوا أ اوال الناافإ يههاه ابطاال إال أن عكاون علاى وئاه الل ااارة ،وعلاى ها ا يايمكن أن يكاون املساال و لصاالن ،ويكاون املسال و نااه
األ وال ،ويكاون قولاه ععااى ( جَبلْ ٰب ج
اط جول) قيادا عوضاي يان ،و كارال لبياان علاة احلكام ال احارتاز ن ،يكزهاه قاال ال أتكلاوا أ اوال النااف إال أن
()5
عكون رارة ،يهن كل أكل ابطل ،هظري قولك :ال ععبد ري هاّلل شركان :أ) ال ععبد ري هاّلل يههه شرك)
وير عليه :ا سبق ن اهه مل ير يف اللوة كون ل (ابلباطل) ععليليان ،وال ان العرف خيطر هباهلم لك ولو خطر السلنكروال يرائ
ااا ساابق ،إضاااية إى ل ا وم اللناااقا اان كااون املساال و نااه أعاام اان احلااق والباطاال وععليلااه ا لااك ه اا(ياهه ابطاال) يه ا ا إن أريااد اان
املسل و نه األعم ،وإن أريد هه احلصة األخر ل م ان يكون االسل نا نفصالن ييلهايت املبنيان يرائ ا سبق أيضان.
وهضيف :ان قوله (يهن كل أكل ابطل ،هظري قولك :ال ععبد ري هاّلل شركان :أ) ال ععبد ري هاّلل يههه شرك) قياف الفاارو ياان
األخري صا ي ( )6ون األول ألن (عباا ة اري هللا) الواقعاة لعلقاان للنهاي كلهاا ابطلاة يصا النهاي عنهاا طلقاان عكاجت (ال أتكلاوا)...
هنا على أعميله يان هعضه ابطل.
إن قلت :ان عبا ة ري هللا قسمان :شرك و ري شرك إ هعضها كفر.
قلت :ياملنهي عنه هنا على احلالية هو علك احلصة( )1ون احلصة األخرم( )8ولو أرا اللعميم لكاان سااحمة جماازان وكاان ينبواي ان
يقول حينئ ٍ (ال ععبد ري هللا شركان كان أو كفاران) وقاد أ كان ازااز للمسااية هينهماا ون األكال ابلباطال واحلاق .يلادهر .ها ا .إضااية
إى ان عفسري احلال هكوهه علة ريا اري عهاو أال عارم عادم صا ة عفساري (ئاا زياد راكباان) ه ا ياهاه راكا وال (أكارم زيادان راكباان)
وصلع هللا علع دمحم وآله الطاهرين
ها(ياهه راك ) .
ج
يف ،وقأول ج
ج
ج
ٍ
قال اإل ام الصا و عليه السالم (( :جأل ْأه جل ْج ج
يم ،أويأ ٌد ُْ ْع جطيأةٌ))
سا ٌن لأط ٌ أ ٌ
ْب أرح ٌ
اْلميأان أ ْأربأ ُع أع أال أْات :أو ْجهٌ ُْ ُْوبأسطٌ ،أول أ
( )1ال يخ دمحم رضا االهصار) القمي ،العقد النضيد ،ار اللفسريا قم :ت 1ص.252
( )2املصدر هفسه :ص252ا.262
( )3املصدر هفسه :ص.358
( )4املصدر هفسه :ص.352
( )5السيد دمحم كاظم الطباطبائي الي ) ،حاشية املكاس  ،ؤسسة إمساعليان ا قم :ت 1ص.14
( )6سيزيت عدم ص له.
( )1حصة ال رك.
( )8حصة الكفر هعبارة الصنم يق ون ضم عبارة هللا ععاى إليه.
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(االخلصاص :ص.)335

