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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ7ٔ) 

 (َأْمواَلُكمْ )احتماالت ثالث يف 
 وجوه: (َأْمواَلُكمْ )تعاىل: مث ان احملتمل يف قولو 

 أموال أنفسكم( أي ال أيكل بعضهم أموال بعضكم اآلخر.)األول: ان يكون املراد )أموال غًنكم( ال 
 .، عكس السابق(أموال غًنكم)الثاين: ان يكون املراد )أموال أنفسكم( ال 

 وال الغًن.الثالث: ان يكون املراد األعم منهما بدعوى مشول أموالكم ألموال النفس وأم
 تصويرات ألكل اإلنسان مال نفسه ابلباطل

 ؛ إذ ال يتعقل أكل اإلنسان مال نفسو ابلباطل؟)أي بشقو األول( الحتمال الثاين والثالثلال يقال: ال وجو 
 إذ يقال: بل يتعقل ولو صور كثًنة:

 أكلها إسرافاً وتبذيراً 
الكرميوة ا لآليوة مشوموليتهممل يكون دليول علوى حرمتهموا إال  ولووفسوو ابلباطول، منها: ان أيكلها إسرافاً أو تبذيراً فانو أكل ألمووال ن

 لكفى بناء على داللتها على احلرمة التكليفية.
 أكلها بداٍع ابطل

أو شوبو ذلو ، ولوذل  فوروع كثوًنة منهوا: انبوة ومنهوا: اإلبوراء، وانبوة  أو مقابل عمول ابطول ومنها: ان يصرفها بداعي ترويج الباطل
اعتبواره إيقاعواً خوال   انوو عقود اتواىل إىل قبوول وان –صوناعياً  –يورى  الوالود السويد براء إيقاع علوى املشوهور وإن كوان عقد واإل

عوون العمووول ويتعوووود علوووى البطالوووة  يتوووواىأو كوووي ال  موووثالً  تووووو ال يريوود ان ي أىوووا الووودائن كوووي ال يقووو   وو  من  ت وووء ذم  االمتنووان إذ لعووول املووو ر 
 ين حافزاً لو على النشاط واجلد واالجتهاد أو شبو ذل  من الدواعي. والكسل وكي يكون الد  

ال ََتُْكلُوووا )يوون لووو عليهووا فانووو يصوود  عليووو انووو أكوول مالووو ابلباطوول ومشلووو ذمووة مغنيووة غن وو  لووو موون در مووثاًل ابوورء  فانووو لووووعلووى أي 
َنُكْم اِبْلباِطلِ  ين لو عليوو تقوديراً لظلموو نوم، أو وعوده ن در عدواانً، م   نم س أو ضاربموال الناأل وكذا لو أبرء ذمة غاصب   (َأْمواَلُكْم بَويوْ
 فان كل ذل  أكل للمال أي تصر  فيو ابلباطل. ه،ابإلبراء لو ظلم مث أبرأ

ان األول ال ميكوون إال ان يتصوورب املوو  ء ابنووو أكوول مالووو  ، أي موون جهووة املب ووث يف اآليووة،والفوور  بووٌن اإلبووراء وانبووة أو سووائر العقووود
إرادتوو بول كوان  كوم مون  ذ الفور  انوو إيقواع وانوو مل تتوسو لباطل وال يطلق على من وق  عليو اإليقواع انوو أكول موال غوًنه ابلباطول إاب

وامووا العقووود ومنهووا انبووة فيصوود  علووى كوول منهمووا )املوجووب والقابوول( انووو أكوول املووال ابلباطوول العووريف )إن كووان ابطوواًل عرفووًا( أو  ،الشووارع
 ابطاًل شرعًا(. الشرعي )إن كان

 بيع أمواله بنصف القيمة تشهياً 
فانو لو قيل ان املعىن  (1)، عبثاً وتشهياً، فانو حىت لو فر  انو ال ينطبق عليو عنوان اإلسرا مثالً  ومنها: ان يبي  أموالو بنصرب القيمة

والظاىر صدقو يف اجلملة، ومل أجد  ،مالو ابلباطل ابع الثاين أو الثالث ىو املراد، كان بيعو مشموالً لآلية الشريفة إذا صد  عليو عرفاً انو
 .ينيف تتب  انقص طرح الفقهاء نذه املسألة من ىذه الزاوية، وعلى أي فاآلية تصلح دلياًل على احلرمة أو البطالن أو مها معاً، على املبا

؟ أو العكوس (النواس مسولطون)اكموة علوى حالكرميوة نعم جيب ان تالحظ نسبتها م  )الناس مسلطون على أموانم( وىل ان اآلية 
                                                             

 .أو عنوان السفو، على ان املعاملة السفهية ص ي ة، وإمنا معاملة السفيو ابطلة ألنو حمجور عليو، فتدبر ألنو دف  دخل مقدر (1)
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ووَنُكْم )أكلهووا ابلباطوول، لكوون قوود يسووتظهر األول ألن لسووان  فلوويسوانووو حيووث ان النوواس مسوولطون علووى أموووانم  ال ََتُْكلُوووا َأْمووواَلُكْم بَويوْ
 لناس مسلطون، وعلى أي فت قيقو يف حملو.إىل االناظرية  ابل ظاىرى ،عن التخصيص آب   (اِبْلباِطلِ 

 ومضعفات لالحتماالت الثالث مقومات
 املفسرين لآلية كذل . عدد من مث ان ما يقوي االحتمال األول فهم

 وان املعىن األول خال  ظاىر اللفظ حمتاىل إىل تقدير. (َأْمواَلُكمْ )ومما يقوي االحتمال الثاين: ظاىر لفظ 
 اآلتية.األوىل حلاظ النكتة البالغية م  إثبااتً  اويقوي الثالث: بعد صالحية اللفظ نما ثبواتً، انو ال مقيد لو أبحدمه

ٍِ ِموْنُكمْ )وقد يقال بتضعيرب االحتمال الثاين ب كوة االسوتثناء  فانوو ال يعقول يف موال اإلنسوان نفسوو  (ِإالَّ َأْن َتُكووَن ِجواَةًة َنوْت تَورا
 عن أكل أموال الغًن. الكالمفال بد ان يكون 

  أم منفصاًل فانو ال يضعرب االحتمال الثاين:وفيو: ان االستثناء سواء أكان متصالً 
امووا إذا كووان منفصوواًل فووؤلن اجلملتووٌن علووى ىووذا تكوووانن أجنبيتووٌن عوون بعضووهما فووال قرينيووة للثانيووة علووى املووراد موون األوىل فكأنووو قووال 

فاهنوا حينذوذ   ،قرينوة السويا  رغوم ذلو  بثبوتو)كلوا أموال غًنكم ابلتجارة عن ترا (، ولو قيل  (ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكمْ )مطلبٌن مستقلٌن
 األديب؟املعنوي و أضعرب من الضعيرب ملا أسلفناه من ان السيا  ليس حجة وال قرينية فيو فكيرب م  اإلنفصال 

 فيوود إخوراىل حصوة مون العوواميواالسوتثناء صصويص  (ال ََتُْكلُوووا...) العوامتكووون اسوتثناء مون  (ِإالَّ َأْن...)واموا إذا كوان متصواًل فوؤلن 
تفيد إخراىل أكل مال املورء نفسوو  (ِإالَّ َأْن...)حكمًا، وال يفيد حال سائر احلصص كما ال يفيد اإلخراىل املوضوعي، فكيرب يتوىم ان 

 عن أموالكم؟
 (َأْمواَلُكمْ )النكتة يف التعبري نت مال الناس بو

 والنكتة نكتتان: (َأْمواَلُكمْ )ًن بومث انو بناء على االحتمال األول فانو ال بد من نكتة يف التعبًن عن أموال الغ
 ان الشاةع نّزل اجملتمع منزلة الشخص الواحد

لباطول فقود أكول موال ان يكون الشارع قد نز ل اجملتمو  كلوو منزلوة الشوخص الواحود فكول مون أكول مون موال أي شوخص اباألوىل: 
اموا  ،بنواء علوى حلواظ كول شوخص مالكواً مسوتقالً فوان ىوذا مايل  غًنمالو  ومايل مالو، ال انمايل ، واحلاصل: ان مالو (1)نفسو ابلباطل

ووَنُكْم اِبْلباِطوولِ )فصوح  وابلعكووسلوو الحظنووا اجملتموو  ككوول مالكواً كووان مالووو مووايل  إذ ىووي بل وواظ وحوودة اجملتموو   (ال ََتُْكلُوووا َأْمووواَلُكْم بَويوْ
 .فمال اجلمي  ىو مال الكل واحدة ةوبل اظ اجملتم  وحد ،ىو لو دون غًنهمال كل فرد فرد فبل اظ كل فرد فرد ف

َ َ لِووَ  يف َسوواِ ِر ))ورود الكثووًن موون النظووائر كووو :ويوضوو و َِ ووَد َأ ََ ََِْسووِد اْلَواِحووِد ِإِن اْيووَتَكن َيووْيَاً ِمْنووُه َو اْلُمووْمِمُت َأُخووو اْلُمووْمِمِت َكا
َسووِدِ  َوَأْةَواُحُهَمووا ِمووْت ُةوٍح َواِحووَدٍة َوِإنَّ ُةوَح اْلُمووْمِمِت أَلََيوود   وغًنىووا كمووا  (2)((اتَِّصووااًل بِووُروِح امَِّ ِمووِت اتَِّصوواِل ُيووَعاِع الشَّووْمِ  ِ َووا ََ

 ىا إىل جيب نفسو.كل منهم يده إىل جيب غًنه كما ميد    غًنه كنفسو فيمد    و الرواايت الدالة على ان شأن املؤمن ان يعد  توض  
ولودى االشوكاكيٌن والشويوعيٌن، فيموا  ،الرأمسواليٌن ىوو الفوردوقد فصلنا يف بعض الكتب الب ث عن ذل  مبناسبة ان األصل لودى 

 يزعمون، ىو اجملتم ، ولدينا، حسب املستظهر، انو يوجد أصالن: أصالة الفرد وأصالة اجملتم  فراج .
 انه استعطاف

  تعاىل.، فتدبر. وللب ث صلة إبذن هللا؟أتكل مال  ابلباطل مر انو استعطا  فكأنو قيل مالو ىو مال  فل   الثانية:
 وصلن هللا نلن دمحم وآله الطاهريت

نْوَيا َواآْلِخَرةِ )) :صلى هللا عليو والو وسلمرسول هللا  قال يِت َيَرُف الد   (.33ص 1الكايف: ىل) ((ُُمَاَلَسُة َأْهِل الدِّ
                                                             

 كمن قط  أصب  يده ىذه أو أصب  يده األخرى فانو على كل تقدير قد أضر  بنفسو.  (1)
 .111ص 2طهران، ىل –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (2)


