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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(352) 

 واألظهر إرادة التصرف َتأُْكُلواإرادة التملك من 
 ن يكون ادلراد األكل )التملك( أي ال تتملكوا أموالكم بينكم ابلةاطل، وقد سةقت الثمرة بني كون معىن )أتكلوا( تتصرفوا أو تتملكوا.ا -3

ال َتأُْكلُوووا إىل األذهتتان متتن  ستة نادلفا ته ادلتفتتاهم عرفتتا   ؛وادلستتظهر هتتو إرادة التصترو وهتتو ادلعتتىن األعتم متتن التملتتك أل ته  تتوع تصتترو
ْلباطالا أأْموا نأُكْم ِبا  ال خصوص األكل ابلفم. ماوشةهه (فالن أيكل أموال الناس)و لأُكْم بوأيوْ

ال يقال: ال يطل  على بعض أ واع التصرو يف مال الغري ا ه أكله كما لو أخت  قلمته منته لدقيقتة واحتدة  صتةا  ه أر عته لته فا ته ال يقتال 
صترح  اب ته لتلهتا  كمتا لتوني متصرفا  فيها فا ه يقتال لته: أكتل مالته وإن ص يقصتد التملتك  ،  عم لو أحتل مزرعته سن؟له أكل قلمه أو أكل ماله

 إىل منافعها دلدة عشر سنني مثال . تهحلا 
احلكتتم  م ايتتة األمتتر ا تته ال يشتتمل بلفظتته بعتتض أ تتواع التصتترو، فتتيعمال تتصتترفوا، يف  ال َتأُْكلُووواإذ يقتتال: ال ينفتتي ذلتتك  هتتور 

كنايتة عتن تتصترفوا وإن ا صترو عتن بعتض أفترادل لكنته لقلتة   ال َتأُْكلُوواعي أو ابلقتول بعتدم الفصتل أو يقتال ابن إليها ابدلناط القط
 . فتأملأو ا ه كناية عن التصرو يف اجلملة ال على إطالقه االستعمال ال لعدم الصدق
 بعض رواايت املقام

ادلعتىن: ه بتني بل بعض أ واعه خاصتة، فقتد رويف يف رلمتل الةيتان: ) اال َتأُْكُلو ال يقال: الرواايت دالة على إرادة )التمك( من 
ْلباطاولا من شرائل اإلسالم،  سقا  على ما تقدم من بيان احلتالل واحلترام، فقتال: سةحا ه شريعة  ونأُكْم ِبا أي:  ال َتأُْكلُووا أأْمووالأُكْم بوأيوْ

ووُكمْ قولتته: ال أيكتتل بعمتتكم متتال بعتتض ابلغصتتا والظلتتم والو تتول التت  ال  تتل، ك ْوُسكأ أي وال يقتتتل بعمتتكم بعمتتا.  وأال توأْقتُولُوووا أْأ
وقيتتتتل: معنتتتتال ال أتكلتتتتوا أمتتتتوالكم ابللهتتتتو واللعتتتتا مثتتتتل متتتتا ينختتتت  يف القمتتتتار وادلالهتتتتي، ألن كتتتتل ذلتتتتك متتتتن الةاطتتتتل. وروي عتتتتن أ  

: كا تت قتتريق يقتتامر الر تتل يف قتتال أ تته يعتتب ابلةاطتتل اليمتني الكاذبتتة، يقتطتتل وتتا األمتوال، وروي عتتن أ  عةتتد هللا    عفتر
 .(1)فنهاهم هللا( أهله وماله

 إذ يقال: اهنا من التفسري ابدلصداق، ومن الواضح ان إثةات الشيء ال ينفتي متا عتدال وان اللقتا ال مفهتوم لته؛ ولت ا اختتار 
 .(2)الكل( على اجلميل، ألن اآلية  تملمحله  األعم فقال )واألوىل

 ن مطلق التصرفالوجو يف التعبري ِبألكل ع
األكتتل هتتو األ لتتى واأل هتتر متتن مصتتادي  التصتترو أل تته ا ستتوس  ، إنه ان الو تته يف التعةتتري ابألكتتل متتل إرادة مطلتت  التصتترو

متا  قلته يف رلمتل الةيتان متن )ذكتر الو ته ابحلواس اخلمس والقريتا متن اإل ستان ادلالمتس لته، عكتس أكثتر التصترفات األختريف، ولتيس 
بتل هتو متا اختتارل الحقتا  بقولته )وقيتل: أل ته يطلت  علتى و تول  (3)(تصرفات، وإمنا خص األكل أل ته معظتم ادلنتافلسائر الاألكل، وأراد 

 .(4)(اال فاقات اسم األكل، يقال: أكل ماله ابلةاطل، وإن أ فقه يف  ري األكل
 لكن األقويف ما سة  من ا ه إذا تعل  األكل ابألموال أريد به التصرو. أقول:

                                                             

 .25ص 2بريوت، ج –علمي للمطةوعات الشيخ الطربسي، رلمل الةيان يف تفسري القرآن، ط / منسسة األ (1)
 ادلصدر  فسه. (2)
 .68ص 3ادلصدر  فسه: ج (3)
 .69-68ص 3ادلصدر  فسه: ج (4)



 (049)ه4114/ مجادى األوىل 92 الثالاثء .....................................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

 وضعي أو تكليسي؟ ؟أو إرشاديالنهي مولوي 
النهتتتي ادلولتتتوي أو اإلرشتتتادي؟ وهتتتل مفتتتادل احلكتتتم  ال َتأُْكلُوووواهتتتل ادلتتتراد ابذليآلتتتة يف اآليتتتة الكريفتتتة أي النهتتتي يف  املبحووول الثوووا :

 الوضعي أو التكليفي؟ فنقول:
وْنُكمْ اآليتة  ان ا تمالت يف اآلية بلحاظ إرادة احلكم الوضعي أو التكليفي وبلحاظ ان االستتثناء يف ِن ما وارأًة عأوْن تأورا  إاالَّ أأْن تأُكوونأ جا

 متصل أو منفصل )وهو الةحث السابل اآليت  قيقه( هي بدوا  أربعة:
ُكُلوااحملتمالت الكت يف   إاالَّ أأْن تأُكونأ  ...ال َتْأ

ستتةا متتن األستتةاب إال إذا كتتان الستتةا  تتارة عتتن  أبياالحتمتتال األول: ان يتتراد النهتتي ادلولتتوي التحريفتتي عتتن أكتتل ادلتتال أي متتال الغتتري 
، فتتادلراد علتتتى هتت ا احلرمتتة والنهتتتي تكليفتتي يف ادلستتتثىن منتتته   واالستتتثناء متصتتتل، وذلتتك بعتتد  ييتتتد  ،اجلتتواز تكليفتتتي يف ادلستتتثىنكمتتا ان تتترا، 

 ْلباطالا )ال أتكلتوا أمتوالكم  أي: ةا متن األستةاب(تقتدير )ستمتل بو ه  كتالقول بعتدم كو ته قيتدا  وان ادلستتثىن منته هتو متا ستةقه خاصتة  ِبا
 بينكم بسةا من األسةاب( أو شةهه. وسيأيت ان بعض األعالم تةىن ه ا الرأي، وسيأيت ا ه  ري اتم.

االحتمتتال الثتتال: الصتتورة عاذلتتا متتل القتتول ابن االستتتثناء منفصتتل فيكتتون ادلستتتثىن منتته هتتو رلمتتوع )أكتتل األمتتوال ابلةاطتتل( ومتتن الواضتتح 
وادلعىن: لترم علتيكم أكتل األمتوال ابلةاطتل  ،لها ابلتجارة عن ترا،  موضوعا  عن أكل أموال الناس ابلةاطل فيكون االستثناء منقطعا  خروج أك

.  وجيوز لكم أكلها ابلتجارة عن ترا، 
راد الصتحة والنفتوذ متل القتول  ويف ادلستتثىن يت ،الوضتعي أي التةطالن وعتدم النفتوذيف ادلستتثىن منته احلكتم  لنهتياباالحتمال الثالث: ان يراد 

 كون االستثناء متصال .
، وكمتتتا لتتتوح  فتتتان  فيكتتتون حاصتتتل ادلعتتتىن: ال يصتتتح وال ينفتتت  أكتتتل األمتتتوال أبي ستتتةا متتتن األستتتةاب إال ستتتةا التجتتتارة عتتتن تتتترا، 

 ْلباطالا  وسيأيت... موضوع ادلستثىن منهقد ح و من التفسري لعدم كو ه قيدا  على ه ا التفسري فليس له مدخل يف  ِبا
 الصورة عاذلا مل القول بكون االستثناء منفصال ،  ظري الصورة الثا ية لكن مل تغيري لرم إىل يةطل أو ال يصح. االحتمال الرابل:

أضتاو إليهتا معنيتني فقتتال: )كمتا يفكتن إضتافة صتورتني إىل هت ل الصتور األربتل، و تتا )دام  لته( ه ان التقريترات ادلنستوبة للشتيخ الوحيتد 
 .(1)لو اعتربان النهي إرشاداي  يف حال  ا قطاع االستثناء واتصاله، وفيهما تعدح اإلابحة يف ادلستثىن إرشاداي  قهرا ( فيما

ولكتتن قتتد يشتتكل عليتته ابن النهتتي اإلرشتتادي يف ادلعتتامالت يعتتب اإلرشتتاد إىل فستتادها )كمتتا هتتو زلتتل الةحتتث األصتتو  يف ان النهتتي يف 
أو هتتو هنتتي  ريفتتي( فتكتتون الصتتوراتن اخلامستتة والسادستتة  فتتس صتتوريت احلكتتم الوضتتعي و تتا متتن ضتتمن الصتتور ادلعتتامالت إرشتتاد إىل الفستتاد 

 األربل كما سة .
 التنزيه أو اإلرشاد إىل ما فيه من ادلنفعة أو ادل مة.و ويفكن اجلواب عنه: اب ه يقصد النصح من اإلرشاد 

راد به اإلرشاد إىل الفساد ال يف ادلعامالت فقت  بتل يف العةتادات كت لك )إذ ولكن ه ا خالو مصطلح القوم يف اإلرشادي وادلولوي إذ ي
 اإلرشاد إىل ادل مة وادلنقصة بعيد  دا  من اآلية كإرادة التنزيه. فتأمل فإرادةيثةت أو ينفي( ولكن ه ا إشكال فب، وعلى أي 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ِا اللُّجأجا إانَّ اَّللَّأ توأبأارأكأ لأْو : قال اإلمام علي بن احلسني  ْو يوأْعلأُم النَّاُس مأا يفا طألأبا اْلعاْلما لأطألأُبوُه وألأْو باكأْسكا اْلُمهأجا وأخأ

أق ا أأْىلا اْلعاْلما التَّا فُّ ِبا ُل اْلُمْكتأخا اءا ِبااْم وأأأنَّ أأحأبَّ عأبايداي إاَلأَّ راُك لا وأتوأعأاىلأ أأْوحأى إاىلأ دأاْايأالأ أأنَّ أأْمقأتأ عأبايداي إاَلأَّ اْلْأاىا ْقتادأ الا
اءا  اءا اْلقأاباُل عأنا اْْلُكأمأ اءا التَّاباُع لاْلُحلأمأ زاُم لاْلُعلأمأ  (.35ص 1الكايف: ج) التَّقايُّ الطَّالاُب لالثوَّوأابا اْلْأزايلا الالَّ
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