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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 َبيْنَُكمْ  ال تَأْكُلُوا أَمْوالَُكمْ«فرمايد: سومين آيه در بررسي ادله حرمت قمار، اين بود كه در دو جاي قرآن مي

؛ اين حد از تعبير مشترك است كه 29و در سوره نساء آيه  188و با همين عبارت در سوره بقره آيه  »بِالْباطِل
كه  »الُْحكَّام وَ تُدُْلوا بِها إَِلى«و تفاوتي كه دارد در سوره بقره در ادامه  »بِالْباطِل َبيْنَُكمْ تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْال «

 كه مربوط به بيع و معامله است. »ِمْنكُمْ تَراضٍ تِجارَةً عَنْ تَكُونَ إِلَّا أَنْ«مربوط به رشوه است و در سوره نساء 
ديگر هم عرض كرديم. براي حرمت قمار به اين آيات هم استشهاد و استدالل شده است. قبل از اينكه  تعابير

 وجه استدالل را بيان كنيم مروري به اهم مباحث فقهي در اين دو آيه داشته باشيم.

 )29و نساء/ 188مباحث فقهي در دو آيه (بقره/
 اول مفهوم أكل بود.  بحث -1

اشعاري به آن مفهوم خاص دارد كه ما » َبيْنَكُمْ«م عالمه فرموده بودند كه بعدي اين است كه مرحو بحث -2
 اشكال كرديم و گفتيم كه بعيد است كه تام باشد.

 كنيم.شاءاهللا عرض ميسوم راجع به نهي بود كه ما اقوال را نقل كرديم ولي تكميلي دارد كه ان بحث -3

 ي است و به چه معنا است؟ست كه چه بائدر بالباطل بود كه محل اختالف ا »باء«چهارم،  بحث -4

 در بالباطل »باء« بحث چهارم:
دو معنا متصور  ،از ميان آن معاني ،اينجادر آمده است كه  »باء«معنا براي  14در كتب ادبي  ازجمله مغني، 

 ي همين دو قول وجود دارد.است و برا
كه در ادبيات آمده است چند نوع تفسير اين معاني متعدد كه براي حروف يا ادوات و احيانًا بعضي اسماء 

 :دارد
 است. »في«يا  »الي«يا  »من«يا  »باء«يك نوع تفسير، ظاهر كتب ادبي است كه معاني 

كفايه در كفايه آورده است كه همه در يك معناي حقيقي  يك تفسير ديگر اصوليون دارند مرحوم صاحب
كه صاحب كفايه در همان مباحث الفاظ فرموده است كه ها و دواعي متفاوت است بكار رفته است ولي انگيزه
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يك بحث دقيق و اصولي است. نظري هم وجود دارد كه نوعي تفصيل در مسئله است كه بايد در جاي خود اين
 در اصول گفته شود.

 توان بررسي نمود.مداقه است كه در جاي خود مي تأمل واين بحثي است كه قابل

 لسفيون و مباحث ادبي و فاصولي 
هاي مهم و اند معموالً نوآوري و ابتكاراتي دارند و حرفاصوليون وقتي وارد مباحث ادبي و فلسفي شده

هاي مهمي آمده است و شده است. ازجمله در حوزه همين مباحث ادبي در نظريات اصولي ما نوآوريدقيقي زده
شده است. هاي ما ركود و متوقفحوزهشده است و علت اين است كه ادبيات در كمتر هم در كتب ادبي منعكس
شده صرف و نحو و معاني و بيان توليد مي ها و مكاتب ادبي در حوزهها مسلكدر بعضي از اعصار در حوزه

هاي جديد ريزي رشتهها و برنامهاست كه متأسفانه اين باب مسدود شده و افت پيداكرده است. در اين طراحي
ها ابتكار و نوآوري داشتند و مكاتبي را هاي ما در اين زمينهكه حوزهم درحاليهم در حوزه، ما كمتر وارد شدي

كردند هم در قلمرو صرف و هم در نحو و هم در معاني بيان و بديع و هم در مباحث لغت جز آنچه در توليد مي
هايي كه در رفتاصول مقداري در مباحث الفاظ و لغت آمده است متأسفانه در حوزه ادبيات ما حتي از اين پيش

 اصول ما است متأثر نشده است.
آيند، در ادبيات وارد شوند ولي بايد كساني باشند كه مثل سابق نوآوري كساني كه ميخواهم بگويم همهنمي

 و ايجاد تحول و ارتقا در حوزه ادبيات نمايند.

 »باء«نتيجه بحث 
است اين دو معناي سببيت و مقابله از معاني معنايي كه در مغني آمده  14در  »باء«نتيجه اين است كه در 

كاررفته ها بهاست و معناي اصلي چيز ديگري نيست و با داعي و انگيزه در مقام استعمال در اين »باء«اصلي 
 است كه تئوري صاحب كفايه است.
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 بالباطل» باء«دو نظريه در 

 سببيت به معناي» باء« -1
در اينجا باي سببيت است كه مرحوم خويي و طباطبايي و بسياري از بزرگان  »باء«يك نظريه اين است كه 

متمايل به همين مسئله هستند و مقصود از باطل، اسباب مملكه است. اسباب مملكه عقودي است كه موجب 
 همان عقود مملكه است. وقتي مالسببيت است و سبب تصرف در اموال ديگران،  »باء«شود چون وانتقال مينقل

خواهد كه علت و سبب عقاليي و عرفي براي خواهم تصرف كنم يك عقد مملك ميديگري است و  من مي
شود. وانتقال ميوقت باطل همان عقود و معامالت مملكه و موجب نقلوانتقال مال است. با كه سببيه شد آننقل

ران سببيت يعني عقود مملكه. در اين نظريه اول به معناي سببيت است و در تصرف در اموال ديگ »باء«پس 
 داند.شود كه مقصود از باطل عقدي است كه عرف آن را صحيح نميترتيب نتيجه اين نظريه اول اين مياينبه
كه تصرف در اموال ديگران با  »بِاْلباطِل َبيْنَُكمْ ال تَأُْكلُوا َأمْوالَكُمْ«گونه است؛ وقت معناي آيه شريفه اينآن

 عقدهاي ناروا و فاسد و ناصحيح نكنيد.

 به معناي مقابله» باء« -2
اينجا باي مقابله است كه يكي از  »باء«فرمايند نظر دوم نظر مرحوم ايرواني و مرحوم تبريزي است كه مي

مقابله است.  »باء«ليون، يعني اين اشتريت السياره بم مثالً شود كه اشتريته بكذا، است. وقتي گفته مي »باء«معاني 
يعني با ثمن و  »بِالْباطِل بَْينَكُمْ ال تَأُْكلُوا أَمْوالَكُمْ«اند ظهور آيه اين است. آيد. گفتهمقابله يعني سر عوض درمي

اين معنا كه باشد باطل يعني همان  به مثمن و عوض و معوض فاسد و باطل در اموال ديگران تصرف نكنيد.
الخمر، يعني شود به بيعوقت آيه نازل ميآن آيد يعني ديگر عقود نيست.معوض كه در معامالت ميعوض و 

ارزش هايي كه بيها و مثمنگويد در اموال ديگران با عوضندارد. مي و ارزشچيزهايي كه ازنظر عرف  ماليت 
 است و اعتبار ندارند تصرف نكنيد.

 معناي مختار

تِجارَةً  تَكُونَ إِلَّا أَنْ«است و شاهد  اين است كه در آيه سوره نسا آمده است كه: ظاهر آيه همان معناي اول 
 ، باي سببيت باشد.»باء«كه در استثنا بحث يك عقد مملك است لذا بعيد نيست كه اين  »مِنُْكمْ تَراضٍ عَنْ
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نكته يك تفاوت با نظريه اول  اي گفتيم كه در اينتا اينجا ما همراه با مرحوم عالمه و خويي هستيم. نكته
 شود گفت نظر سوم است.است كه به همين دليل مي

 به معناي سببيه» باء« -3
بر آن واردشده و باطل فقط  »باء«سببيه است ولي الزام ندارد كه بگوييم كه آنچه » ءبا«نظر سوم اين است كه 

گوييم اين آيه حتي شود. ما ميميعقود مملكه است، بلكه هر چيز باطلي كه منشأ تصرف در اموال ديگران 
 زور مال كسي را بگيرد.يعني كسي به »بِالْباطِل َبْينَكُمْ ال تَأْكُلُوا َأمْوالَكُمْ«گيرد. غصب را هم مي
گيرد اين هم أكل مال به سبب باطل است ولي سبب باطل هميشه زور و ظلم مال ديگري را ميوقتي كسي به

را  »باء«گيريم را سببيه مي »باء«بب باطل گاهي عقد و گاهي عمل باطل است. لذا الزم نيست كه عقد باشد. س
 شود.كه سببيه گرفتيم، سبب، عقود مملكه مي

دهيد. واسطه و وسيله آن شما كار قبلي را انجام ميگويد بهگوييم اين معادله نيست باي سببيت ميما مي
خواند و تعهدي ندارد كند عقد نميكه غصب مي كسي اشد.اي كه باطل است ممكن است عقد يا فعلي بواسطه

زور باز كند و مالي را بردارد اين كه در خانه كسي را به كسي بلكه عمل غاصبانه است و أكل مال به باطل است.
أكل المال بالباطل است. باي سببيت از مفيد مفهوم اسباب مملكه به معناي عقود نيست و اخص از سببيت است. 

 صرف در مال غيرممكن است عقدي باشد و ممكن است تصرفي باشد.سبب ت

 بررسي نظر سوم
شود فقط عقود مملكه نيست و هر چه كه موجب اي كه اينجا گفته ميسببيهسببيت است ولي  »باء«پس 

هم  مشمول آيه است  عوض و معوض شود.گيرد و لذا آيه شامل غصب هم ميتصرف شود حتي غصب را مي
ارزشي عوض را به معناي سببيه بگيريم. براي اينكه در آن عوض و معوضي كه ارزش ندارد بي »ءبا«ولو اينكه 
كه عوض يا معوض ارزش گيرد. همانهم را ميگذارد و لذا آناثر مي ،در اينكه عقد، عقد باطل شود ،و معوض

 گيرد. شود كه عقد، عقد فاسد شود و آيه آن را هم ميندارد موجب مي
م اين است كه با سببيه است ولي سببيت در اينجا يك سببيت عرفي مطلق است كه چه با عقود فاسد نظر سو

 يا عمل ناروا باشد. 

 عقد فاسد داليل
 باطل بودن عقد داليل مختلف دارد: گوييم يا ذات عقد مشكل دارد يا مشكل داشتن وعقد فاسد كه مي
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 ارزش است يك دليل اين است كه عوض و معوض بي -1

 شود. ا شارع آن را از ارزش ساقط كرده است كه باز عقد فاسد ميي -2

 است.  ببيهلس »باء«بنابراين 
دارد  يچند مورد دارد كه معين كردند و ضوابط و قواعداست يا نه؟ بايد گفت كه  زائدهباي در مورد اينك 

كدام نيست و است كه هيچ زائده »باء«گويد كه شش نوع متصور كدام اينجا نيست. در همين مغني ميكه هيچ
 آيد.مفهوم آن به ذهن نمي

 »بِالْباطِل بَيْنَكُمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ« وجه استدالل به آيه
عقود است و هم آنجا كه شامل يك معناي عامي دارد كه هم  »بِالْباطِل َبيْنَُكمْ ال تَْأكُلُوا أَمْوالَُكمْ«بنابراين 

 گيرد.دارد را ميتصرف ظالمانه و جور 

 انواع عقود در داللت آيه
 گويد.خويي اين را مي آقاي گيرد.مثل قمار را هم مي ؛اگر عقدي باشد كه ذات آن اصالً صحيح نيست -1

 گيرد.عقدي كه ذات آن درست است مثل بيع، ولي ثمن و مثمن مشكل دارد را هم مي همو  -2
رد كه نوع عقد ناصحيح است مثل قمار و رشوه ولي در گيكه بنا بر ديدگاه اول فقط عقودي را ميدرحالي

گويد، در همان عقودي كه نوع آن درست است اگر عوض و معوض مشكل داشته باشد را ديدگاه دوم مي
 گيرد نه نوع عقد. مي

 هاتفاوت ديدگاه
آن باطل  گيرد و عقدي كه ذاتفرمايد كه انواع عقود را ميفرق نظر اول و دوم اين است آقاي خويي مي

گيرد البته است مشمول آيه است. كار به عقد مثل بيع كه ذات آن درست است اما ثمن و مثمن مشكل دارد نمي
احتمالي دادند در كالم ايشان كه قضيه خارجي است و ناظر به عقود آن زمان است كه بعيد است آقاي خويي 

ينجا انواع عقود مقصود است كه عقود فاسده مثل گويد ااين را بگويند و آقاي تبريزي اشكال گرفتند. ولي مي
 رشوه و قمار و عقود صحيحه مثل بيع و اجاره را داريم.

فرمايند: در همان عقود صحيحه كه عوض و معوض مشكل دارد يا آقاي تبريزي و ايرواني در نظر دوم مي
 ت نه اشكاالت فني ديگر.عوض و معوض اسعقود باطله كه كالً عوض و معوض اشكال دارد و بيشتر ناظر به
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گيرد. واقعًا همين است ها را ميسببيت است ولي معناي عامي دارد كه همه اين »باء«عرض ما اين است كه 
و  بِالْباطِلِ الناس وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكند اگر غصب مي »بِاْلباطِل َبيْنَُكمْ ال تَْأكُلُوا أَْموالَُكمْ«و ارتكاز ما اين است 

و اگر عوض و  وَ ال تَأُْكُلوا بِالْباطِلِو اگر شركت هرمي است  »بِالْباطِل بَيْنَُكمْ ال تَأْكُلُوا َأمْوالَُكمْ«كند ر قمار مياگ
 .وَ ال َتأْكُلُوا بِالْباطِلِگويد كند كه ارزش ندارد بازهم ميمعوض روي خمري معامله مي

ها را گرفته و شامل تواند تمام ايناي كه ميسببيه است ولي سببيت عرفيه »باء« نظر سومگوييم پس مي
 شود.

 »... تَكُونَ إِلَّا َأنْ «استثنا در  بحث پنجم:
منقطع شد دست باز  يمنقطع باشد وقتي استثنا يراهي ندارد جز اينكه استثنابايد گفت كه استثنا در مورد 

ها بايد مسانخت تام باشد ولي وقتي استثنا ه استثنا متصل باشد اينكشود كه چگونه معنا كنيم. درصورتيمي
رساند. يكي از مشكالت شود ديگر حصر را نميمنقطع شد ديگر مسانخت تام الزم نيست ولي چون منقطع مي

شود كه شارع فقط بيع را رساند در اين صورت معناي آن اين مياين است كه استثنا متصل باشد حصر را مي
ها دليل ديگر بيرون آمده است؟ همه عقودي كه شارع قبول كرده است بايد بگوييم از همه اينكند. اينميقبول 

اختصار آنچه درست است عرض كردم و كه خيلي بعيد است. اين يكي از قرايني است كه استثناء منقطع است. به
 گيرد.ها را ميرد كه همه اينمعلوم شد كه اين بالباطل چقدر مفهوم سببيت است ولي معناي مطلقي دا
 كه استثنا متصل يا منقطع است؟استثنا در اينجا محل مناقشات فراواني قرارگرفته است از حيث اين

 هم آمده است كه استثناء متصل را درست كنند.وجوهي براي متصل بودن ذكر كردند كه در الميزان 
منقطع است و اين قيود بالباطل كه در اينجا داريم، اگر كنم كه استثنا در اينجا حتماً اختصار تأكيد مي به

ال تَأْكُلُوا «شود بگوييم كه نمي - كه حتمًا قيد درست در آيه هست - بگيريم د درست را در آيهبخواهيم قي
ويد كه اين باطل گبرد و ميگيرد. بيع را از اين بيرون ميچيز، ازجمله بيع را ميهمه »بِالْباطِل َبْينَكُمْ أَمْوالَكُمْ

كنند بالباطل از هيز قيديت ها هم كه استثناي متصل ميآن طور نيست.اشكالي ندارد و قبول است قطعاً اين
شود. به قرينه اينكه بالباطل حتماً قيد مهمي در آيه است و گونه هم نميكنند كه ايناندازند و متصل ميمي
به قرينه اينكه اگر بخواهد استثنا متصل، بشود همه عقود در توان آن را يك قيد زائد در نظر گرفت و نمي

رود و اين مستلزم تخصيص اكثر يا تخصيص مستهجن است. بگويد كه همه عقود فاسد است مگر منه ميمستثني
همه عقود مهم كه معاش وزندگي مردم و تجارت. براي اجاره دليل داريم و براي مضاربه هم دليل داريم. اين

آن وابسته است بگوييم به داليل ديگر از آيه بيرون رفته است! اگر استثنا متصل باشد بايد بگويد كه جامعه به 
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و بأي سبب باطل است مگر تجارت. خيلي  ةهمه عقود و معامالت و تصرفات در اموال ديگران، بأي صور
هم باشد اين تخصيص كثير  همه عقود از اين بيرون رفته است الزم نيست بحث اكثرمستهجن است كه بگوييم اين

 توانيم قيد زائدي بگيريم.خود مستهجن است. بالباطل هم را نمي
لذا استثنا قطعًا منقطع است كه در اين صورت حصري در آيه نيست و دو جمله است منتها اين دو جمله 

اني، بياني و چون تناسبي داشته است در يك بافت كلي ريخته است البته هميشه استثناء منقطع يك نكات مع
گويد بدون اينكه گره واقعي به هم اينجا آيه دو قاعده را به شما مي درواقع ادبي دارد كه  در اينجا ملحوظ است.

 بخورد.
از تراضي  ملك. با تجارتتِجارًَة َعنْ تَراضٍ مِو ديگر اينكه  »بِالْباطِل َبيْنَُكمْ ال تَْأكُلُوا أَمْوالَكُمْ«گويد يكي مي

عن  ةتوان اصالً گفت كه تجاراما اينكه حصر كند چنين نيست و نمي ؛توان در اموال ديگران تصرف كردمي
 تراض از مصاديق بالباطل است و در اينجا استثناء بيرون برده است. 

ل در طرف اصانقطاع خالف اصل است اينجا شواهد مقابل آن قوي است. اصل در استثنا اتصال است و از آن
كه متصل يا منقطع شود منتها آن بالباطل اين است كه قيد رئيسي باشد و اين اصل باهم تقابل دارد در اين

كنيم كند. تفاصيل اين بحث را جاي ديگر بيان ميطرف را سنگين ميآيد كفه اينتخصيص اكثري كه به ميان مي
 گرچه به اجمال عرض كرديم.

 »ِبالْباِطل« بحث ششم:
 گوييم.گفتيم و در باطل هم مي »رجس« مورد شريفه دردر آيه 

 »بِالْباطِل«احتماالت موجود درباره 
 گفته شد كه دو تفسير در باب رجس است كه باطل هم به اين نحو است. 

ابطله شارع كل عقد در اينجا به مفهوم حقيقت شرعيه است يعني ما  »باطل«است كه  احتمال اينيك  -1
يعتبر شارع  اليك احتمال است. اگر بگوييم كل سبب مملك كه اين و باطالً اعتبره الشارع فاسداً

 .بل يعتبرهو فاسداً و باطالً صحيحاً
آورد. براي اينكه وقت آيه بيشتر ارشاد به چيز ديگري است و مفهوم جديد نمياگر اين احتمال بگيريم آن

توانيد بر آن ر را جاهاي ديگر باطل دانست نميقما مثالًكه شارع درجاهاي ديگر باطل شمرده است گويد آنمي
 تصرف كنيد.
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گويد اين موارد باطل است. اگر باطل اي است كه مياين مطلب چندان جديدي ندارد بلكه ارشاد به ادله
گويد، اين باطل است ما وقت دليل ديگر كه ميشرعي بگيريم بايد باطل بودن را از دليل ديگر استفاده كنيم كه آن

 شود كه احتمال اول است.كند و تأكيد و ارشاد مينياز از اين مييرا ب
كنيم كه اصل در الفاظ حمل اين است كه باطل را به مفهوم عرفي حمل مي ؛احتمال دوم كه درست است -2

اين اصلي است كه در اصول خوانديم علي معاني اللغويه و العرفيه ال علي الحقيقة الشريعة.  الفاظ است؛
جا بر اساس آن عمل الفاظ، حمل علي معاني الغويه. اين از ارتكازات عقال است كه همهاصل در 

 كنيم.مي
حمل الفاظ بر معاني جديد و اصطالحات جديد چه عقاليي و چه شرعي خالف اصل است. لذا باطل يعني 

 يعده العرف باطال و حق احتمال دوم است.
هايي كه در قرآن و روايات آمده است و حمل بر ، واژهيبسيارموارد در البته در رجس توضيح داديم كه 

ها ايجاد كرده است و خيلي موارد را داريم يقي در آنيشود؛ ادله شرعي با ادله حاكم توسعه و تضمعاني لغويه مي
 كند نه اينكه اصل معنا را عوض كند، هسته اصلي محفوظ است منتها بهوزياد ميكه شرع با يك بيان دايره را كم

كند و البته وزياد ميدهد. بدون اينكه به معنا دست بزند مصداق را كمنحوي حكومت، دليل ثانوي انجام مي
 مثالً كند. وزياد ميمواردي وجود دارد كه معنا را تغيير دهد اصل معناي اصلي آن است ولي در جاهايي شارع كم

دانند كما اينكه در قمار، بعضي معتقد به اين باطل يا رجس كه ممكن است درجايي عقال آن را باطل يا رجس ن
 كه اين، رجس است. قمار است.هستند ولي شارع تعبد كرده است به اين

 »ال تَأْكُلُوا« نهي  بحث هفتم:
هاي قبلي در اين دخالت اينجا است. تكمله را آنجا را عرض نكردم چون بحثدر مبحث هفتم؛ تكميل نهي 

 دارد.
 است؟ اينهيگويد ال تأكلوا چه مطرح بود كه اين نهي كه ميدر بحث سوم اين سؤال 

 مرحوم تبريزينظر 
 كساني مثل مرحوم آقاي تبريزي فرمودند؛ اين نهي ارشاد به فساد است و نهي ردعي و زجري نيست.
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ولو اينكه ظاهر و اصل اوليه صيغه نهي افاده ردع و زجر به نحو تكليف است، تكليف ردعي و زجري را بر 
فرمايد: ظهور نهي در ارشاد به گذارد اما در اينجا كه در حوزه معامالت و تصرفات عقد است ميش مكلف ميدو

 فساد است. اين معامله را نكن يعني معامله موردقبول من نيست و باطل است.
د وضعي فرمايند كه نهي ظهور در تحريم تكليفي ندارد بلكه ارشاد به فسابر اين اساس در حوزه معامالت مي

 است و نهي مفيد حكم تكليفي نيست و مفيد حكم وضعي است كه اينجا فساد معامله باشد.
طالب آقاي تبريزي در صفحه اول اين را فرموده است كه در مكاسب مرحوم شيخ به اين اول همين ارشاد ال

ع مكاسب محرمه شويم فرمايد: از باب تبرك و تيمم قبل از اينكه وارد انواكند. ميصورت كتاب را شروع مي
الرضا كه در اول مكاسب قبل از اينكه ، دعائم االسالم و فقهالعقولتحفكنيم؛ روايت چند روايت را بررسي مي

 آورد.وارد بحث شود اين ادله را از باب تبرك مي
حث است از اين بود كه بعضي از آيات را كه مرتبط با ب فرمايند كه اوليمرحوم آقاي تبريزي اول كتابشان مي

كنيم فرمايند كه ما اين كار ميشد. با اين مناسبت ميها ميدادند و شيخ متعرض آنباب تبرك موردبحث قرار مي
دهند و  را موردبحث قرار مي »بِالْباطِل َبيْنَُكمْ ال تَْأكُلُوا أَمْوالَُكمْ«كنيم كه آيه كتاب را با آيه شريفه شروع مي

 كند.كته را اشاره مييكي دو نهمان اول اين
مرحوم آقاي تبريزي شخصيتي بودند كه محتوا و مطالبي كه دستشان بود  بيش از آن است كه در بيان و 

شده است و عمق و دقت ايشان خيلي باال است و خيلي از افراد در بسيار از مواقع به ايشان توجه قلمشان ارائه
رفتيم ايشان را كشف كرديم مثل خود بنده بعدازاينكه جاهاي مختلف را دور زديم و درس مي كساني كنند.نمي

 كه چه دقت و ظرايفي دارند.
خواند بايد با اين نگاه بخواند كه سطر سطر آن و يك بزنگاه مهمي را لذا  كسي كه كتب آقاي تبريزي را مي

زدند. ايشان حداقل با جمعي ديگر مهم و دقيق و درست ميها را خيلي كند. با پرهيز از تفصيالت بزنگاهحل مي
 كند.فرق مي

 نظر مختار
عرض ما اين است كه اصل در صيغ نهي، همان داللت بر ردع و زجر و حكم تحريمي است. شواهد قرآني 

 29آمده است در ادامه در آيه  كه »بِالْباطِل بَيْنَُكمْ ال تَأْكُلُوا أَمْواَلكُمْ«گويد و در همين آيه شريفه هم اين را مي
 دانيم.دانيم ولي شاهد ميال تقتلوا انفسكم. گرچه سياق را دليل نمي فرمايد وسوره نسا مي
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تأكلوا نهي  اوالً اصل در نهي داللت بر تحريم و ردع و زجر است. عالوه بر اين شواهد قرآني هم است كه ال
 تحريمي است.

يا أَيُّهَا الَّذِيَن آمَُنوا ال تَْأكُلُوا َأمْوالَُكمْ َبيْنَُكمْ بِالْباطِلِ إِلَّا َأْن تَكُوَن «د؛ بينيسوره نسا مي 29در همين آيه 
 ذلِكَ َيفْعَلْ  وَ مَنْ« فرمايددر آيه بعد مي و ؛»رَحِيماً بُِكمْ كانَ اللَّهَ إِنَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ِمنْكُْم وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

خورد و خورد و ظاهر است كه به هر دو نهي قبل مياين هم به آيه قبل مي» ناراً نُصْلِيهِ دْواناً وَ ظُلْمًا فَسَوْفَعُ 
 چشانيم.گويد كه به او عذاب را ميمي

جر و نهي است نه اينكه اين فاسد كه سياق ز »َسيِّئاِتكُم نَُكفِّرْ عَنْكُمْ عَنْهُ َتجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ إِنْ« ادامه هم
 خواهد چيزي را منع كند و تكليف منعي و زجري بياورد.است. مي

وَ تُدُْلوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَْأكُلُوا فَِريقاً مِْن  -ِبالْباطِلِ  بَْينَكُمْ وَ ال تَْأكُلُوا َأمْوالَُكمْ«بقره هم بازهمان  188در آيه 
هادُوا  الَّذِينَ ِمنَ فَبِظُْلمٍ«سوره نسا  161و  160تر دو آيه ديگر تا حدي ظهور دارد و مهم »الْإِثْمأَمْوالِ النَّاسِ بِ
 َأمْوالَ وَ َأكْلِهِمْ الرِّبَوا وَ َقْد نُهُوا عَنْهُ وَ أَْخذِهِمُ» «كَِثيرا اللَّهِ سَِبيلِ عَنْ وَ بِصَدِّهِمْ -لَُهمْ أُحِلَّتْ َطيِّباتٍ حَرَّمْنا عََليْهِمْ

كند و عنوان يك گناه أكل اموال به باطل را بيان ميكه به» َعذاباً أَِليماً ِمنْهُمْ وَ َأْعَتدْنا لِلْكاِفرِينَ بِاْلباطِلِ النَّاسِ
 گناه هم در امر تكليفي است.

ظاهر اين آيات بخصوص  »ِبالْباطِل النَّاسِ أَمْوالَ َليَأُْكلُونَ الْأَْحبارِ وَ الرُّهْبانِ إِنَّ كَثِيراً مِنَ«سوره توبه  34آيه 
توانيم اين را جهت نميآيد. ازاينحساب مييك گناه به عنوانبهآيات سوره نسا و آيه سوره توبه اين است كه 

گويد غصب خواهد فساد بگويد؛ ميشود. شامل غصب بشود نمييبرداريم و به همين دليل شامل غصب هم م
 گويد كار خالف است.نكنيد واال عقدي نيست كه بگويد فاسد است بلكه مي

شود يا خير؟ آيا حكم تكليفي اي كه وجود دارد اين است كه حكم وضعي از اين استفاده مياما نكته
 گويد؟ نه.مي

گويد وقتي نمايد و ميعرض كرديم؛ اين نهي از تصرف بعد از معامله مياي است كه قبالً اين همان نكته
كند. نهي تكليفي از تصرف در مال كه از اين معامله باطل شد تصرفات نهايي شخص در اموال ديگران را منع مي

 عقد به دست شما آمده است مستلزم بطالن آن عقد است.

 نظر مختار و نظر مرحوم تبريزيتفاوت 
گويد كه اين معامله باطل است. اگر اوًال و به ذات مي »بِالْباطِل َبْينَكُمْ ال تَْأكُلُوا أَمْوالَكُمْ«فرمايد، ايشان مي

 فهمد نبايد در آن مال تصرف كند. وقت به مالزمه ميمعامله باطل شد آن
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تصرف نكن كه حرام حكم تكليفي اخري است و در اين مال گوييم كه آيه ناظر بهعكس اين قضيه، ميما 
 است. اين مستلزم اين است كه اين عقد باطل است. 

گوييم كه حكم تكليفي است گويد كه حكم وضعي است و مستلزم يك حكم تكليفي است و ما ميايشان مي
 و مستلزم يك حكم وضعي است. 

 ثمره بحث
 الزم و ملزوم هستند.  شود چون اين دو باهم فرقي ندارد وضع و تكليفثمره اين دو در آن ظاهر مي

اي به بطالن كه اشارهشود. درصورتيشود ازجمله اينكه ازنظر ما شامل غصب هم ميثمره درجايي ظاهر مي
گوييم كه اين آيه نهي از تصرف در اموال اي نيست كه بگوييم باطل است. ما ميمعامله باشد كه در غصب معامله

چه غصب باشد و چه معامله، در معامله يك داللت التزامي دارد كه  كند. حاالديگران به شيوه و روش باطل مي
 معامله باطل است و در غصب ديگر داللت التزامي ندارد. 

توانيد تصرف كنيد. مستلزم آوريد براي مردم است و نميگويد در مالي كه به روش باطل به دست ميمي
گيرد. كه آيه بنا بر ظهورش آن را هم ميليكند حكم وضعي نيست درحاحكم وضعي است وقتي كسي غصب مي

 وسيله ناصحيح گرفتي تصرف نكن. گويد، مالي كه بهپس حكم تكليفي مي
گويد، تصرف در مال غير با اين سبب كه درست نيست و حرام است حتمًا مستلزم اين است كه مالزمه مي

 محمد واله و سلم اهللا عليصلي و ؛اين عقد باطل است
 


