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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

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

 (َتأُْكُلوا)حمتمالت املراد من 
ْلباطبو ب )يف قولو تعاا:   (َتأُْكُلوا)ت يف ان احملتمالالبحث األول:  ْب وُأُكْ   –كماا ساب    –ىاي الالالاة  (ال َتأُْكلُووا َأْمووالأُكْ  َوأيوْ

  
 األك  مبعىن االزدراد

ان يكااون املااراك ابألكاا  األكاا  املاااكي الفيزدئااي أي االاكراك أي الواقاا  علا اا  الواارب،  علااى ىاا ا تكااون ا يااة أ نبيااة عاان  -1
عان حرعااة أكا   عااام الإاا إال إيا كااان  اا  عااورك الب اذ إي لاايال الكاالم  يهااا عان البياا  والوارام وسااائر املعااعالت املعااعالت وعان 

 عرب التجارة  يجوا أكلو حينئٍ .
 وجه ضعف هذا االحتمال
لااا  ال ابألعااوال ا اااو كنايااة عااان التصاار  أو التمإيا تعلااا  إي الظااااىر املتفاااىم عر ااااً عاان األكاا   ؛ولكاان ىاا ا االحتماااال ضااعي 

األك  احلليلي ابلفم؛ أال ترى ا و يلال   الن أكا  أعاواأ أو لكا  أعاوال الناام أو عاا أنابو  ا او لااىر يف التصار  أو التملا  ال 
األكاا  ابلفاام  ا ااو إن أريااد األكاا  ابلفاام قياا  أكاا   عاااعي ال أكاا  عاااأ، ويلاا  عاان كااا  اارا  ااني املباا  امل تااار يف الكنايااة وا ااا 

 ّصالنا الكااالم عان يلا  يف كتااب املعاااري   وقاد، واألخاا ىااو املنصاور ،أو حليلاة وااااا  أو ال حليلاة وال اااا حليلاة  أو اااا 
 والتورية  الحظ.

ْلباطبو ب )وقد يؤيد يل  أو يستدل عليو  لرينية  د  او املعاعلاة أو التصار  عااكة، كون األكا  ابلفام إي يلاال  أكا  لي ات   إي (ْب
 ما يلال  تصر  اب   أو متل  ابلبا  .حمّرم ال أك  اب  ،  ين

كماا قاد يؤيااد أو يساتدل  لرينيااة االسات نام وان التجااارة عااكة تت ا   ريلاااً حللياة التصاار ات أو التملا  ال األكاا  املااكي،  اا ل  
 اااملراك املعاا  وقااد يؤيااد  وضااوال ا ااو ال يااراك األكاا  علا اا  الواارب،  ،،  تكااون قرينااة علااى املااراك عاان املساات   عنااوعنصاار ها أو لاىرىااا

 .الكنائي،  تأع 
 ومع ذلك فاالستدالل ْآلية اتم

إراكة األكاا  املاااكي عاان ا يااة ال يالاار ابالسااتدالل  ااا إي تكاان عاا  يلاا  االسااتدالل  ااا علااى  اا ة املعا اااة و لّ كيتهااا  ولكاانّ 
)املعا اااة( يصادا عليهاا عر اااً ا اا  ااارة وة ابلبا ا  و ّواتاو إيا كااان  واساطة التجاار  وااكراكها ياة  اان عان أكا  املااال يلاال ان ابن 

 ي    اا أكا   عاام الإاا، و  لاول  لّياة ساائر التصار ات  ربكاة عادم اللاول ابلفصا   ا  ابللاول  عادم الفصا  و بناام العلاالم علاى 
 عدم الفص .
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 األك  مبعىن مطلق التصرف
إال إيا كاااان  ساااب   اااارة  اااان لكااام التصااار  حينئاااٍ ،  ان يكاااون املاااراك ابألكااا  التصااار ، أي ال تتصااار وا يف أعاااوال الناااام -2

 على كون املعا اة عفيدة للمل  الالام عوقو ة على أعور حينئٍ  ولكن االستدالل اب ية الكرتة 
 َشرط التعمي  للتصرفات الُاقلة

إي لااو اريااد كاىااا خا ااة )أي التصاار ات كااا املتوقفااة علااى عنهااا  اللااول  تعماايم التصاار  إ: التصاار ات املتوقفااة علااى امللاا ، 
إي التصار ات كااا املتوقفااة علااى امللا  )كاااهلوم يف كاره وناابهو( أعام عاان امللاا   ااايا كلان ا يااة علااى  ااواا  ؛لكا اان أعاام (امللا 

 ضح.كما ىو وا  التصر ات كا املتوقفة على املل  كا ن أعم عن كاللة املعا اة على اإلابحة أو املل ،
وعليااو   اا  أوالً  إالبااات ان ا يااة كالااة علااى  ااواا عطلاا  التصاار ات حااا املتوقفااة علااى امللاا  كااالعت  عاان  فسااو وكااالبي  عاان 

ْلبوكُ ))و (1)((الأ عبْتقأ إبالا َوأْعدأ مبْلوك  ))إي ورك   فسو ْأ وا  أو  انقا ٍ  تصار ٍ  ونابهو أي ان عفاكىاا  ال تتصار وا أي   (7)((الأ َوأْيوعأ إبالا فبيمأ
إال إيا ات رمت  ا و  وا حينئاٍ  حاا التصار ات املتوقفاة علاى امللا ، وإالباات كاللاة ا ياة علاى  ،على املل  أو كاهكان عتوقفاً   ،هكا 

 إا املتوقفة على املل .مل يليد  عنو  كو و كا انق  أي  وعست  ً  يل  سه   ربكة إ القها إي مل يليد األك  والتصر  عست  ً 
شرط ثبوت امل  (3)الزمة العرفيةَو
 الورعية  ني إالبات  واا ك  التصر ات حا الناقلة و ني حصول امللكية ابملعا اة العر ية ال وعنها  اللول ابملالاعة 

 إن مل يكاانإيا اكعياان املالاعااة الواارعية  اااك علااى يلاا  ا ااو ال تكاان االلتاازام  ااا عاا  يىاااب املوااهور نااهرة عظيمااة  ويلاا  أل ااو
إ ااكة املعا اااة حلّياة التصاار ات كون إ ااكة امللاا ؛ إي عان أيان كعااوى املالاعاة الواارعية عا  إ باااا كا اة العلمااام لااى ، عاإلمجاا  ساا لاً 

 (4)أو أك رىم على العدم     حا عن كون حلاظ يل   ما و و املالاعة 
د الا ي اناهاه ابملعا ااة آانً عاا،    لو اكعين املالاعة  هي أعم عن اللول ابمللا  ا انعاائي، ابن ينتلا  إ: علكاو قبا  عتا  العبا

  تأع . ع  املل  املعهوك يف  في كعوى املالاعة الورعية  ٍ  ا و وإن كان كريبًا إال ا و كا
لّيااة كا ااة التصاار ات حااا الناقلااة و ااني حصااول   االسااتدالل اتم؛واعااا إيا اكعياان املالاعااة العر يااة،  إي الظاااىر الااتالام عر اااً  ااني ح 

 ال ع   املل  ا انعائي. وللب ذ  لة إبين هللا تعا:.اً ابملع  املعهوك للمل  الالام، عر املل  
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

فأُعُه ))  عليو السالماإلعام السجاك قال  يأاٌت لبْلُمْؤمبنب: كأفُّ لبسأانبهب عأنب الُااسب وأاْغتبيأاِبببْ  وأإبْشغأالُُه نوأْفسأُه مببأا يوأُوْ ٌث ُمُْجب ثأالأ
رأهبهب وأُدنْويأاُ  وأُطوُل اْلُبكأا ب عألأى رِخأطبيتأتبهب آلب   (.282حت  العلول  ص) ((رِخب

                                                             

 .179ص 6 هران، ج –اللة اإلسالم الكليين، الكايف، كار الكت  اإلسالعية  (1)
 .247ص 2ىا، ج1445قم،  – عليو السالما ن أيب مجهور االحسائي، عواأ الآللئ، كار سيد الوهدام  (2)
 كون الورعية. (3)
ْتقأ إبالا َوأْعدأ مبْلك  )) تأع ؛ إي و هها ضميمة ع    (4)  ((الأ عب


