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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
إرادة التملك من  أَتْ ُكلُوا واألظهر إرادة التصرف
 -3ا ن يكون ادلراد األكل (التملك) أي ال تتملكوا أموالكم بينكم ابلةاطل ،وقد سةقت الثمرة بني كون معىن (أتكلوا) تتصرفوا أو تتملكوا.
وادلستتظهر هتتو إرادة التصترو وهتتو ادلعتتىن األعتم متتن التملتتك أل ته تتوع تصتترو؛ فا ته ادلتفتتاهم عرفتتا ادلنستة إىل األذهتتان متتن ال أَتْ ُكلُووا
أأموالأ ُكم بويونأ ُكم اِبل ا
ْباط ال و(فالن أيكل أموال الناس) وشةههما ال خصوص األكل ابلفم.
ْ ْ أْ ْ
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
له أكل قلمه أو أكل ماله؟ ،عم لو أحتل مزرعته سنني متصرفا فيها فا ه يقتال لته :أكتل مالته وإن ص يقصتد التملتك كمتا لتو ص حتر اب ته لتلهتا
حلا ته إىل منافعها دلدة عشر سنني مثال.
إذ يقتتال :ال ينفتتي ذلتتك هتتور ال أَتْ ُكلُووا يف ال تتصتترفوا ،ايتتة األمتتر ا تته ال يشتتمل بلفظتته بعتتض أ تواع التصتترو ،فتتيعمم احلكتتم
إليها ابدلناط القطعي أو ابلقتول بعتدم الفصتل أو يقتال ابن ال أَتْ ُكلُووا كنايتة عتن تتصترفوا وإن ا صترو عتن بعتض أفترادل لكنته لقلتة
االستعمال ال لعدم الصدق أو ا ه كناية عن التصرو يف اجلملة ال على إطالقه .فتأمل
بعض رواايت املقام
ال يقال :الرواايت دالة على إرادة (التمك) من ال أَتْ ُكلُوا بل بعض أ واعه خاصتة ،فقتد رويف يف رلمتل الةيتان( :ادلعتىن :ه بتني
سةحا ه شريعة من شرائل اإلسالم ،سقا على ما تقدم من بيان احلتالل واحلترام ،فقتال :ال أَتْ ُكلُووا أأمووالأ ُكم بويوونأ ُكم اِبل ا
ْباط اول أي:
ْ ْ أْ ْ
كو ُك ْم أي وال يقتتتل بعمتتكم بعمتتا.
ال أيكتتل بعمتتكم متتال بعتتض ابلغصتتا والظلتتم والو تتول الت ال تتل ،كقولتته  :أوال تأو ْقتُولُووا أْو ُس أ
وقي تتل :معن تتال ال أتكل ت توا أم ت توالكم ابلله تتو واللع تتا مث تتل مت تتا ينخت ت يف القم تتار وادلاله تتي ،ألن ك تتل ذل تتك مت تتن الةاط تتل .وروي عت تتن أ
عفتر  أ تته يعتتب ابلةاطتتل اليمتني الكاذبتتة ،يقتطتتل وتتا األمتوال ،وروي عتتن أ عةتتد هللا  قتتال :كا تت قتريق يقتتامر الر تتل يف
أهله وماله فنهاهم هللا)(.)1
إذ يقال :اهنا من التفسري ابدلصداق ،ومن الواضح ان إثةات الشيء ال ينفتي متا عتدال وان اللقتا ال مفهتوم لته؛ ولت ا اختتار 
األعم فقال (واألوىل محله على اجلميل ،ألن اآلية تمل الكل)(.)2
الوجو يف التعبري ِبألكل عن مطلق التصرف
ه ان الو تته يف التعةتتري ابألكتتل متتل إرادة مطل ت التصتترو ،إن األكتتل هتتو األ لتتى واأل هتتر متتن مصتتادي التصتترو أل تته ا ستتوس
ابحلواس اخلمس والقريتا متن اإل ستان ادلالمتس لته ،عكتس أكثتر التصترفات األختريف ،ولتيس الو ته متا قلته يف رلمتل الةيتان متن (ذكتر
األكل ،وأراد سائر التصرفات ،وإمنا خص األكل أل ته معظتم ادلنتافل)( )3بتل هتو متا اختتارل الحقتا بقولته (وقيتل :أل ته يطلت علتى و تول
اال فاقات اسم األكل ،يقال :أكل ماله ابلةاطل ،وإن أ فقه يف ري األكل)(.)4
أقول :لكن األقويف ما سة من ا ه إذا تعل األكل ابألموال أريد به التصرو.
( )1الشيخ الطربسي ،رلمل الةيان يف تفسري القرآن ،ط  /منسسة األعلمي للمطةوعات – بريوت ،ج 2ص.25
( )2ادلصدر فسه.
( )3ادلصدر فسه :ج 3ص.68
( )4ادلصدر فسه :ج 3ص.69-68
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النهي مولوي أو إرشادي؟ وضعي أو تكليسي؟
املبحوول الثووا  :هتتل ادل تراد ابذليآلتتة يف اآليتتة الكريف تتة أي النهتتي يف ال أَتْ ُكلُ ووا النهتتي ادلولتتوي أو اإلرش تتادي؟ وهتتل مفتتادل احلك تتم
الوضعي أو التكليفي؟ فنقول:
ا
وارةً أع ْون تأور ن
اِ امو ْن ُك ْم
ان ا تمالت يف اآلية بلحاظ إرادة احلكم الوضعي أو التكليفي وبلحاظ ان االستتثناء يف اآليتة إاالَّ أ ْن تأ ُكوو أن ج أ
متصل أو منفصل (وهو الةحث السابل اآليت قيقه) هي بدوا أربعة:
احملتمالت الكت يف ال أَْت ُكلُوا ...إاالَّ أ ْن تأ ُكو أن
االحتمتتال األول :ان يتراد النهتتي ادلولتتوي التحريفتتي عتتن أكتتل ادلتتال أي متتال الغتتري أبي ستتةا متتن األستتةاب إال إذا كتتان الستتةا تتارة عتتن
ت ترا ،،فتتادلراد علتتى ه ت ا احلرمتتة والنهتتي تكليفتتي يف ادلستتتثىن منتته كمتتا ان اجل تواز تكليفتتي يف ادلستتتثىن ،واالستتتثناء متصتتل ،وذلتتك بعتتد ييتتد
 اِبل ا
ْباط ال بو ه كتالقول بعتدم كو ته قيتدا وان ادلستتثىن منته هتو متا ستةقه خاصتة متل تقتدير (ستةا متن األستةاب) أي( :ال أتكلتوا أمتوالكم
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 األم توال ابلةاطتتل) ومتتن الواضتتح
خروج أكلها ابلتجارة عن ترا ،موضوعا عن أكل أموال الناس ابلةاطل فيكون االستثناء منقطعا ،وادلعىن :لترم علتيكم أكتل األمتوال ابلةاطتل
وجيوز لكم أكلها ابلتجارة عن ترا.،
االحتمال الثالث :ان يراد ابلنهتي يف ادلستتثىن منته احلكتم الوضتعي أي التةطالن وعتدم النفتوذ ،ويف ادلستتثىن يتراد الصتحة والنفتوذ متل القتول
كون االستثناء متصال.
فيك تتون حاص تتل ادلع تتىن :ال يص تتح وال ينفت ت أك تتل األمت توال أبي س تتةا م تتن األس تتةاب إال س تتةا التج تتارة ع تتن تت ترا ،،وكم تتا ل تتوح ف تتان
 اِبل ا
ْباط ال قد ح و من التفسري لعدم كو ه قيدا على ه ا التفسري فليس له مدخل يف موضوع ادلستثىن منه ..وسيأيت.
االحتمال الرابل :الصورة عاذلا مل القول بكون االستثناء منفصال ،ظري الصورة الثا ية لكن مل تغيري لرم إىل يةطل أو ال يصح.
ه ان التقريترات ادلنستوبة للشتيخ الوحيتد (دام لته) أضتاو إليهتا معنيتني فقتتال( :كمتا يفكتن إضتافة صتورتني إىل هت ل الصتور األربتل ،و تتا
فيما لو اعتربان النهي إرشاداي يف حال ا قطاع االستثناء واتصاله ،وفيهما تع حد اإلابحة يف ادلستثىن إرشاداي قهرا)(.)1
ولكتتن قتتد يشتتكل عليتته ابن النهتتي اإلرشتتادي يف ادلعتتامالت يعتتب اإلرشتتاد إىل فستتادها (كمتتا هتتو زلتتل الةحتتث األصتتو يف ان النهتتي يف
ادلعتتامالت إرشتتاد إىل الفستتاد أو هتتو هنتتي ريفتتي) فتكتتون الصتتوراتن اخلامستتة والسادستتة فتتس صتتوريت احلكتتم الوضتتعي و تتا متتن ضتتمن الصتتور
األربل كما سة .
ويفكن اجلواب عنه :اب ه يقصد النصح من اإلرشاد والتنزيه أو اإلرشاد إىل ما فيه من ادلنفعة أو ادل مة.
ولكن ه ا خالو مصطلح القوم يف اإلرشادي وادلولوي إذ يراد به اإلرشاد إىل الفساد ال يف ادلعامالت فقت بتل يف العةتادات كت لك (إذ
يثةت أو ينفي) ولكن ه ا إشكال فب ،وعلى أي فإرادة اإلرشاد إىل ادل مة وادلنقصة بعيد دا من اآلية كإرادة التنزيه .فتأمل
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ب ال اْعل اْم لأطألأبوهُ ولأو باك ْس ا
َّاس أما ايف طألأ ا
ك ال ُْم أه اج أو أخ ْو ا
ِ اللُّ أج اج إا َّن َّ
اَّللأ تأوبأ أار أك
ُ أْ أ
قال اإلمام علي بن احلسني  :لأ ْو يأو ْعلأ ُم الن ُ
َل ا ْْل ا
ب أعبا ا
أن أأم أق أ ا
ف اِبأ اق أ ْى ال ال اْعل اْم التَّا ار ُك لااالقْتا أد ااء ِباا ْم أوأ َّ
اى ُل ال ُْم ْكتأ اخ ُّ
َل
أوتأو أع أاىل أ ْأو أحى إا أىل أداْايأ أ
أح َّ
يدي إا أَّ
ال أ َّ ْ
أن أ أ
ت أعبايدي إا أَّ أ
يل َّ ا ا
ا
ا َّ ا
ب لالثو أَّو ا
اب ا ْْلأ از ا
ْحلأ أم ااء الْ أقابا ُل أع ان ا ْْلُ أك أم ااء( الكايف :ج 1ص.)35
الال ازُم لل ُْعلأ أماء التَّابا ُع لل ُ
التَّق ُّي الطال ُ
تتيسر مالحظة ص الدرس على ادلوقل التا m-alshirazi.com :
ح
( )1الشيخ دمحم رضا اال صاري القمي ،العقد النميد ،دار التفسري – قم1429 ،هت ،ج 1ص.257

