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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 مقدمه
كند سوره مائده درباره ميسر اين بود كه آيه افاده يك قاعده كلي به كبرايي مي 90چهاردهمين مبحث ذيل آيه شريفه 

توجه به اينكه آيه وجوب اجتناب از خمر و ميسر را تعليل و با  »كل رجسٍ يجب االجتناب عنه«با اين مضمون كه 
شود. شأن تعليل اين از اين تعليل يك قاعده كلي و كبراي عامي استفاده مي ،»رِْجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ«كه كند به اينمي

 وَ الْأَزْالمُ ْمرُ وَ الْمَْيسِرُ وَ الْأَنْصابُإِنَّمَا الْخَ«فرمايد: است. اينجا هم ولو ادات تعليل نيست ولي ظاهر آن تعليل است و مي
كند و بعد وجود اجتناب را با فاء متفرع بر ها مترتب مياينكه رجس را بر اين، »فَاجْتَنِبُوه الشَّْيطانِ عََملِ  مِنْ رِجْسٌ

خوبي ي در اين امر دارد و بهآيه ظهور مناسب ».كل رجس يجب االجتناب عنه«كند، مفيد اين است كه ها ميرجسيت اين
 شود.از آيه اين كبراي كلي استفاده مي

 نكته اول: مصاديق رجس 
 در تكميل اين بحث بايد به اين نكته توجه كرد كه رجس كه به معناي پليدي است سه نوع مصداق دارد:

 رجس عقاليي -1
توان گفت رجس است، ييك نوع رجس داريم كه رجس عقاليي است يعني اگر شارع هم چيزي نفرمايد، م

ها است و اگر شرع هم چيزي نفرمايد معلوم است كه اين رجس است، جزء پليدي كهآنرات و امثال چيزهايي مثل عذ
نظر از اينكه شرع چيزي بگويد معلوم است كه عرف اين را رجس يك نوع رجس عقلي و عقاليي است و با قطعاين
 داند.مي

 رجس شرعي -2
و در عرف عقال معلوم نيست آن را رجس تلقي بكنند، مثًال  هست كه شرعًا رجس شده استها هم بعضي از رجس

 ها را رجس به شمار آورده است.بعضي از حيواناتي كه در عرف عام عقال رجس نيست و شارع، آن
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 رجس عقاليي و شرعي -3
 م نيست.نوع سوم هم آنجايي است كه رجس از نگاه عقاليي و شرعي هر دو رجس است موارد آن ك

 »رجس«تفاسير 
 شود تفسير كرد:اي كه گفته شد، رجس را در آيه به دو صورت ميبا توجه به مقدمه 

كل رجسٍ يجب االجتناب يكي اينكه مراد از رجس آن است كه شارع آن را رجس قرار داده كه اگر اين باشد،  -1
 عنه،

موضوع دليل باشد كه در جاي ديگري شارع نهي تواند تأكيد بر ادله و عوامل ديگر است براي اينكه رجسي مي -2
طور تفسير كنيم شود و اگر اينكرده باشد و پليدي آن را تأكيد كرده باشد و اين مؤكد و ارشاد به ادله ديگر مي

بگوييم رجز  »جررجز فأهال«ا رجس شرعي است يا مثل آن اين دليل بار جديدي ندارد، بگوييم رجس در اينج
ها را مفاهيم شرعي بگوييم باطل شرعي است، اگر اين» بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ أْكُلُوا أَمْوالَكُمْال تَ«شرعي است يا 

كل رجٍس «شود شود و درست است كه از اين آيه استفاده ميتلقي بكنيم اين ادله همه ادله ارشاد و مؤكد مي
ما جعله الشارعُ رجساً و نهي عنه و «دهيم اما اگر سؤال بكنيد ما هو رجس؟ جواب مي ،»يجب االجتناب عنه

طور جواب بدهيم اين دليل هيچ بار جديدي ندارد و يك دليل مؤكد و ارشاد به ادله اگر اين» قال انه رجسٌ 
كسي بگويد مقصود از باطل، باطل  لبقرة:/ ا»بِاْلباطِلِ بَيْنَكُمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«اينكه در ديگر است. مثل
كند كه هماني كه جاي ديگر ، نهي جديدي نيست، تأكيد مي»ِبالْباطِلِ بَيْنَكُمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«شرعي است و 

كنيد حرف اي بگويد از معاصي دوريآن را باطل گرفته نزديك نشويد. مثل اجتنب المعاصي. مثًال اگر آيه
گويد اجتنب المعصيه اين، تأكيد همان هم ميزند چون معاصي يعني آنكه خودش نهي دارد االن ميجديدي ن

 شده است اين در صورتي است كه تفسير اول را بپذيريم.كند كه قبًال درجايي ديگر گفتهاي مينهي

 مصاديق رجس در آيه
گويد ا رجس است بنا بر احتمال اول وقتي ميهگويد اينمصاديقي كه در آيه هم آمده خود شارع با همين آيه مي

اين بيان تكويني و ارشادي نيست، تشريعي است جعل رجسيت » رِجْسٌ وَ الْأَزْالمُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ«
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است از آن گويد هر چيزي كه شارع آن را رجس قرار داده و لذا آيه مي كند كل رجسٍ هم يعني رجس شرعيمي
 شود.يك مؤكد ميگفت اين كار رجس است. ايناجتناب كنيد اگر آيه هم نبود دليل داشتيم كه شارع مي

خواهد بگويد مي »اتق اهللا«فرمايد طور است، ادله تأكيدي داريم كه ناظر به ادله ديگر است وقتي مياينبعضي ادله
گويد يعني عوامل و نواهي را رعايت كنيد، هم كه مي» طيعوا اهللا«ها را رعايت بكنيد شارع عوامل و نواهي دارد آن

 مطلب جديدي ندارد. ادلهخود اين 
 هاي شارع دو قسم است:ديگر امر و نهيعبارتبه
 كندهاي تأسيسي است كه مطلب جديدي را افاده مييك قسم امرونهي -
كند بلكه مبتني و مشير بر عوامل ديگر است و ريزي نميداريم كه امر جديدي را پايهو بخشي از اوامر و نواهي  -

» اتقوا المعاصي«، )63(نور/»َأمْرِه عَنْ  يُخالِفُونَ الَّذِينَ  َفلْيَْحذَرِ«طور است، اين »أَطِيعُوا اللَّه«كم له من نظير، 
ها همه ارشاد كند و ايني هست، آن را تأكيد مياين است كه اين امرونه ها همه فرضشاين، »اجتنب المعاصي«

 شود؛به آن عوامل براي تأكيد مي
 كه اين هم دو نوع است:

وقت درست است كه يك كبرايي از اين ، آنذيريم بگوييم ما جعله الشارع رجساًاگر در اينجا تفسير اول را بپ -
گويد، اي براي ما نمييعني چيز تازه اجتنبوه، ما جعله الشارع رجساً گويدشود اما اين كبرا ميآيه استفاده مي

دهد بايد ببينيم شارع آن را رجس قرار داده يا نداده است. البته اين امور را شارع در همين دليل رجس قرار مي
يك حكم يك حرف تأسيسي و قاعده فقهي جديدي استفاده بكنيم، اينتوانيم از اينها نمياما فراتر از اين

 عوامل و نواهي ديگر است. ارشادي، به

هايي كه در حد مكروهات اين رجس آن مقصود در اينجا آن رجسي است كه پليدي دارد و حد الزام در آن هست
 خواهد بگويد، معناي عام را ندارد.هستند را نمي

عقاليي هم ها را قبول كردم ممكن است رجسيت گويد من رجسيت اينكند يعني ميآيه به اين مصاديق تأسيس مي
 كند.كند و يا نداشته و دارد تأسيس ميدارد و قبول مي

نظر از اينكه رجسيت عقاليي دارد يا ندارد، يعني به معناي شرعي بكار رفته است، اين كند با قطعجعل رجسيت مي
 گر است.تفسير اول است كه بنابراين تفسير اول اين آيه هيچ حكم جديدي ندارد و ارشاد به عوامل و نواهي دي
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گويد و رجس يك امر عقاليي است مثل همه مفاهيم و واژگاني احتمال دوم اين است كه اين آيه رجس را مي -
رود، اصل همان معناي عقاليي و عرفي و لغويي است نه اينكه نه يك معناي كه در آيات و روايات بكار مي

گويد ما كند، تفسير دوم ميعقاليي آن مي شرعي در آن مقصود باشد، اصل اين است كه اشاره به معناي عرفي و
اما معناي اين  كل رجسٍ يجب االجتناب عنه،گويد، بر اساس همين اصل بايد بگوييم درست است كه آيه مي

ها پرهيز گويد كه از آندانند و شارع ميرجس، رجس شرعي خاص نيست آن است كه عقال آن را رجس مي
ها رود حمل آنيعني اصل در واژگان و تعابير كه در بيان شارع بكار مي و ظاهر مسئله همين دومي است بكنيد

بر معاني لغوييه و همان مفاهيم عرفيه است رجس هم يك مفهومي است كه عند العقال هم معنا و مصاديقي دارد، 
يگري، كار دانند، يا غصب مال دعقال يك سري كارها يا اقدامات و يا اعمال و اشياء، مثالً عذره را پليد مي

گويد. آيه همان را مي همفهمند كه اين كار، كار زشت و پليدي است و اين پليدي است و عقال جاهايي خود مي
كل رجس گويم اجتنبوه، كبراي دانند من هم ميگويد هماني كه عقال آن را رجس ميهم طبق احتمال دوم مي

اين خود يك قاعده كلي و حكم فقهي تأسيسي  وه عنه،فاجتنب عنه، يعني كل ما يعد العقال رجساً يجب االجتناب
است نه ارشادي، يك نكته اينجا هست كه رجس در اينجا حمل بر مفهوم عقاليي شد ولي هميشه شارع در 
مفاهيم عقاليي و عرفي دخل و تصرف كرده يعني تعميم و توسعه داده خيلي مفاهيم داريم كه عرف آن را به 

اند و شارع هم مسائل تعبدي براي آن وضع كرده اين از باب حكومت ي برايش قائلگيرند و مصاديقمعنايي مي
 است و كم نيست.

خيلي از مفاهيم، در معناي عرفي اين حد از معنا را دارد شارع اينجا با دليل حاكم مفهوم را به لحاظ مصداقي 
 وزياد كرده، البته اين مصداق دارد و حق شارع است.كم

 دهد:مي آيه دو كار انجام

دانند بايد از آن اجتناب هماني كه عقال آن را رجس مي كل رجسٍ يجب االجتناب عنه،گويد: يكي اينكه مي -1
 كرد.

دانند شارع آن را تأييد ها را رجس ميها رجس است (البته اگر عقال هم اينگويد اينعالوه بر اين آيه تعبدًا مي -2
دانند د رجس است) ممكن است كسي بگويد عقال قمار را رجس نميگويدانند تعبدًا ميكند و اگر رجس نميمي

گويد اين رجس است. اين احتمال دوم است كه اين و اين كار عادي متعارف بين عقال است، شارع تعبداً مي
 احتمال، درست است.
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اخت است يا نتيجه احتمال دوم در دو فرع قبلي خيلي واضح نيست يعني درجايي كه بازي با آالت، بدون بردوب
توانيم از اين كبرا بازي با غير آالت، با بردوباخت است ازنظر عقاليي اطميناني نيست كه بگوييم رجس است پس نمي

مثل خمر در مراتبي، آنجايي كه عقل را  نهدانند يا براي آن استفاده بكنيم. الاقل شك داريم كه عقال اين را رجس مي
گويد در مراتب كمتر ولو شارع تعبد كرده مي نهگويد در مراتب كمتر فهم عقاليي مي دانند، امازايل بكند عقال رجس مي

 اندازه قطره، رجس است و اجتناب بكنيد.به
هم رجس باشد ترديدي وجود دارد قطع داريم شارع تعبداً اصل در قمار و ميسر اينكه اصالً ازنظر عقاليي اصل آن 

ردوباخت بدون آالت است و يا آالت هست ولي بردوباخت نيست اين آن را رجس قرار داده اما آنجايي كه ب
هايي كه دوتا قيد جمع نيست ما بايد از جايي ديگر دليلي داشته باشيم كه بگويد رجس است تا آيه شامل آن صورت

 تنهايي بتواند شامل آن بشود.بشود و اال رجس عقاليي نيست كه آيه به

 گانهبندي مباحث چهاردهجمع
سوره مائده شد و بسياري از مواردي كه در فصول بعدي به آن خواهيم پرداخت. به يكي از  90ده بحث ذيل آيه چهار

دهيم. يك تفسير فقهي نسبتًا جامعي با آيات االحكام شد و همه چهارده بندي كه در اينجا بحث كرديم ارجاع مي
ها به دست آورديم، ظاهر اين است كه آيه وعه بحثجوانب فقهي در اين آيه مورد بحث قرار گرفت و آنچه ما از مجم

كند. اگر اين دو قيد باهم نباشد ترديد داشتيم كه آيه آن را از بازي قمار در جايي كه با آالت و بردوباخت باشد منع مي
ش و منع كند دوم اينكه بعيد نيست كه آيه داللت بكند بر برخي از امور ديگر مربوط به آالت قمار مثل خريدوفرو

 شود.ها هم استفاده ميوقت حكم وضعي آنكه آنساخت و تكسب به آن
گوييد داللت شود. پانزده تأكيد، در اين آيه است باز ميدستگاه امرونهي را برداريد كه سنگ رو سنگ بند نمي

عضي گفتند شايد افاده بقره ب 219كافي بود، آيه  »اجتنبوه الخمر و الميسر و االزالم«كدام هم نبود فقط كند، هيچنمي
 كند.كند، اين آيه بدون ترديد داللت بر حرمت ميحرمت نكند كه گفتيم افاده حرمت مي
 يك بررسي كنيم.بهها را يكها روايت است كه بايد آنكرديم هنوز دهفعالً اين آيه را بررسي و بحث مي
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 سوره مباركه نساء 29آيه سوم: آيه 
مائده  90بقره و آيه دوم  219اي وجود دارد كه اول آيات بود آيه اول در بحث قمار كه مقام اول بود گفتيم كه ادله

 بَْينَُكمْ  آَمنُوا ال تَْأكُلُوا أَمْوالَُكمْ يا أَيُّهَا الَِّذينَ« است كه اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم يامشهورهبود و آيه سوم آيه شريفه 
 ).29نساء/»(طِلبِالْبا

 »بِالْباطِل بَيْنَُكمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«مضمون آيات با 
اين آيه شريفه است كه براي اين مبحث هم به آن استشهاد شده در مقدمه اشاره بكنم كه اين مضمون در چند جاي 

 قرآن كريم آمده است:
لِتَأُْكلُوا فَرِيقاً مِْن  الْحُكَّامِ وَ تُدْلُوا بِها إَِلى بِالْباطِلِ بَْيَنكُمْ والَكُمْوَ ال تَأُْكُلوا َأمْ«فرمايد: سوره بقره كه مي 188آيه  -1

مفهوم و نهي از أكل مال به باطل در اين آيه آمده است اين آيه را ما در  ،»أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَْنتُمْ تَْعَلمُون
 بِالْباطِلِ  بَْيَنكُمْ َو ال تَأُْكُلوا أَمْوالَكُمْ«نكته ذيل آيه در بحث رشوه گفتيم كه بحث رشوه تفسير كرديم حدود پانزده 

ادامه آيه مصداقي كه براي اكل مال  ،»لِتَأْكُُلوا فَرِيقًا مِْن أَْموالِ النَّاِس بِالْإِْثمِ َو أَْنتُْم تَْعلَمُون الْحُكَّامِ وَ تُدُْلوا بِها إَِلى
يك جاي قرآن شود تا حكم خالفي صادر كند. ايناي است كه به قاضي داده ميكند همان رشوهميبه باطل ذكر 

 كريم كه اين آيه آمده است
ترين آيات فقهي است است كه اين آيه از آيات مشهور فقهي است كه يكي از پيچيده 29دوم در سوره نساء آيه  -

كه اولين بار شما  »تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنُْكم تَكُونَ إِلَّا َأنْ بِالْباطِلِ بَْيَنكُمْ مْوالَكُمْآمَنُوا ال تَْأكُُلوا أَ يا َأيُّهَا الَّذِينَ«
اي كه كند يعني صيغهاين آيه را در مكاسب ديديد و از آيات مهم فقهي است. در اين دو جا آيه نهي را افاده مي

منتهي در سوره بقره ادامه آن بحث رشوه است در اينجا يك  »بِالْباطِلِ  بَيْنَكُمْ ال تَأُْكلُوا أَمْواَلكُمْ« در آيه آمده
 تَكُونَ  إِلَّا أَْن«شود كه در معامالت خيلي به اين تمسك مي است »تِجارَةً عَْن تَراٍض مِنْكُم«استثنائي دارد كه 

شود كه استثناي در اين آيه است كه در بيع در باب معامالت خيلي به آن توجه مي كه »تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ِمنْكُم
نساء مشتمل بر نهي از أكل مال بالباطل  29سوره بقره و  188هم مثل آنجاست، پس اين دو آيه مستثني منه آن

 .»ِبالْباطِلِ  بَْينَكُمْ ال تَْأكُلُوا أَمْوالَُكمْ«است با اين بيان 

أَْكلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ  وَ«سوره نساء است  161 هيآ كند.هم داريم كه بابيان ديگري افاده نهي مي آيات ديگري -
خوردند. اين آيه كردند اين بود كه اموال مردم را به باطل ميها ميگويد يكي از كارهايي كه اينمي ،»بِالْباطِلِ



                                                                                                                      :  2586ماره 

 
 

7

شمارد و شريفه هم گرچه مشتمل برنهي أكل مال به باطل نيست ولي چون در سياقي است كه گناهان را مي
 مال به باطل. أكلظاهراً وعده عذاب هم در آيه داده كه بعيد نيست افاده نهي بكند. 

 الْأَْحبارِ وَ الرُّهْبانِ مِنَ كَِثيراً إِنَ«فرمايد: كه مي سوره توبه است 34چهارمين آيه كه اين مضمون در آن آمده آيه  -
كند خوردند كه مذمت ميگويد علماء يهود و نصارا اموال مردم را به باطل ميمي »بِالْباطِلِ النَّاسِ َأمْوالَ لَيَأْكُلُونَ

ت اي است كه اين مفهوم در آن آمده منتهي آياو آن مذمت هم احتماًال مفيد نهي به حرمت باشد. اين چهار آيه
الْأَحْبارِ  َكِثيراً ِمنَ إِنَ«يا  »بالباطل الناس أموال و أكلهم«گويد: شمارد مياول و دوم، در ضمن گناهاني كه برمي

 29بقره و  سوره 188در دو جا آمده بود » ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«پس  »بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوالَ لَيَْأكُلُونَ وَ الرُّهْبانِ
توبه  34نساء و  161آيه  »بِالْباطِل النَّاسِ َأمْوالَ لَيَأُْكُلونَ«يا  »بالباطل الناس أموال و أكلهم«سوره نساء، اما 

 اي كه به نحوي اين جمله در آن آمده است.آمده بودند. اين چهار آيه
همان معناي باطل  همگويند سحت سه يا چهار آيه هم هست كه سحت در آن آمده است و باطل در آن نيست كه مي

كه در آنجا  »و اكلهم السحت«است كه دو بار دارد  62 يهآها است يكي سوره مائده اي كه سحت در آنرا دارد. سه آيه
باطل را  أكلدو بار در آيه آمده كه همان  62سوره مائده آيه  »لبالباط الناس أموال و أكلهم«در مورد علماء داشت كه 

 ،»أَكَّالُونَ لِلسُّْحت لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ«فرمايد: سوره مائده است كه مي 42و يكي هم آيه  »و اكلهم السحت«گويد مي
كند مال به باطل را افاده مي أكلاي هم كه در آن سحت آمده در حقيقت همان مضمون كنند سه چهار آيهسحت مي أكل

يا به » بِالْباطِلِ بَيْنَُكمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«بنابراين در هفت هشت مورد قرآن اين مضمون آمده حاال يا به اين شكل كه 
 وزن با اين آيه است. اين مقدمه بود.تعابير ديگري كه هم

 مشابه آيات 

يا «سوره نساء هست كه  29ها رساتر و گوياتر، همان آيه ه است از همه آناين آياتي است كه در اين مضمون آمد
سوره  29اين آيه شريفه  »تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم تَكُونَ ِإلَّا أَنْ بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ آمَُنوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ

 ترينپر بحثاز  »تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم تَكُونَ إِلَّا أَنْ بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ«نساء 
هاي پيچيده و متعددي است در حدي كه در تفسير شريعه مرحوم آقاي آيات فقهي است و در جهات مختلف آن بحث

كنيم،  توانيم زياد چيزي از اين آيه استفادهاند كه اين آيه مجمل است و ما نميرسيدهديدم ايشان آخر به اين فاضل مي
همه اند كه اين آيه باايناند كه گفتهيد زيادي در آيه است كه گاهي فقها به اين حد رسيدهيقيعني احتماالت و فروع و ت
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مايلي به سمت اين پيداشده است كه بگويند اين آيه دارد و لذا به نحوي حداقل تها و احتماالت ما را به تحير واميبحث
هاي ها، بحثاز متشابهات قرآن است و نوعي اجمال پيرامون آيه را فراگرفته است ولي اين را هم كه نگوييم بحث

رسد كه هاي سابق گاهي جهاتي از آن را بحث كرديم و جهاتي هم در بحث بيع ميمفصل و طوالني است كه در بحث
اند و مرحوم هيم كرد. مرحوم امام ره اين آيه را در همان لزوم عقد و بيع مفصل در مكاسب بحث كردهصحبت خوا

 كنيد.شده است كه مالحظه مياند و نكات متعددي مطرحهاي خوبي آوردهعالمه هم در همين سوره نساء بحث
 

در اين آيه است كه چه نوع استثنايي آنچه در اين آيه موردبحث است ولي به بحث ما ربطي ندارد يك بحث استثنا 
سوره نساء  29شود؟ و روي انقطاع و اتصال استثناي آيه است، متصل يا منقطع است؟ مستثني و مستثني منه چه مي

يك بحث است كه در الميزان حدود هشت احتمال آورده اين »تِجارَةً عَْن تَراضٍ مِنْكُم تَكُونَ إِلَّا أَنْ«، بسيار بحث شده
البيان ها همين استثناي آن است از كشاف و مجمعترين بحثدر كتب فقهي آمده و جاي خيلي بحث دارد و از پيچيده و

اند و طرف هم فقهايي كه به اين آيه پرداختند يا آيات االحكام، هركدام احتمالي دادهبگيريد تا مرحوم عالمه، از آن
 كنيم.ميهاي زيادي است كه انشاء اهللا در بيع بحث بحث

 سوره مباركه نساء 29نكات آيه 
كنيم كه يكي هم آن موضوعي هست كه اي كه با بحث ما ربط دارد عرض ميبا اين مقدماتي كه بيان كرديم چند نكته

 كنيم.اي ميايم اينجا هم اشارهسابق هم گفته
 تر و اساسي آن برسيم.چند نكته را در آيه عرض بكنم تا به نكات كليدي

 »أكل«ول: مقصود از نكته ا
و شرب به معناي فعل  أكلبه معناي مقابل شرب و متناظر با شرب نيست  أكلنكته اول اينكه همه فرمودند: مقصود 

هم اين يعني، تصرف مالكانه در چيزي، علت آن أكلبلعد نيست اين واضح است. اينجا فيزيكي خارجي كه چيزي را مي
كه طعام را ببلعد و به جوف خود وارد بكند اما دن است، از دراع الطعام است اينهمان بلعي أكلاست كه معناي اوليه 

اند، اول هم به نحو مجاز چون اين بلعيدن مستلزم نوعي تصرف است اين مفهوم را به هر نوع تصرف در شيء تعميم داده
د بگوييم يك معناي أكل همان بلعيدن بوده ولي قاعدتاً نبايد االن بگوييم اين مسئله مجاز است، معناي جديدي است. باي

به معناي عام است در اين  أكلطعام است و يك معنا هم تصرف در اشياء و امور است كه معناي عام است و در آيه هم 
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ل را كه خوردن به معناي بلعيدن نيست، مثالً ماشين يا پو» بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«بحث است. مقصود از 
 گويد در اين اموالتان تصرف نكنيد.ها بكند، ميخواهد تصرف مالكانه در اينخورند مينمي

 »بينكم«و » اموالكم«نكته دوم: مقصود از 
فرمايد اين مشعر به اين است كه گويد، اينكه دارد اموالكم يا بينكم، ايشان مييك مطلب هم مرحوم عالمه مي

هاي خاصه ها و ملكيتشده و ماليتس قاعده درستي تنظيمال همه است منتها بر اساچيزهايي كه در جامعه است م
سخر لكم ما «ها، مال همه است. براي نظام امور اجتماعي اعتبارشده و اال اصل اين است كه اموالكم و بينكم اين

تظام امور ومرج و اناي براي پرهيز از هرجاين مال همه شما است منتهي يك نظامات خاصه» االرض جميعاًفي
ها مال همه بشر است. بينكم كه گفته مشعر به اين است و شده است. ابتدائًا اينهاي خاص جعلاعتبارشده و اين ماليت

اين اگر هم باشد اشعاري است. مطلب در جاي خود درست است ولي آيه بخواهد آن را برساند خيلي واضح نيست. 
ها را قاطي نكنيد اين اگر باشد ها دارد و شما بين خودتان اين ماليعني ماليت» ِبالْباطِلِ ْينَكُمْبَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«

 اند ولي خيلي ال يساعده االعتبار.طور فرمودهاشعار است و در اشعارش هم ترديد است. در الميزان ايشان اين

 نكته سوم: نهي تحريمي يا ارشاد به بطالن؟
آيد كه اينجا دو احتمال ن نهي ال تأكلوا آيا نهي تحريمي است يا ارشاد به بطالن است؟ به نظر مينكته سوم اينكه اي

 وجود دارد:

گويد حرام است به شكل باطل در اين اموال تصرف بكنيد و اين يكي اينكه بگوييم نهي تحريمي است و مي -1
 كندحرمت جعل مي

گويند اين نهي ارشاد به فساد است. خيلي از آقايان دارند و مياحتمال دوم اين است كه مرحوم آقاي تبريزي و  -2
نهي در معامالت موجب فساد نيست ولي نهي در معامالت بسياري از مواقع نهي تحريمي نيست كه مصداق آن 

 بحث اصولي بشود و از اول نهي به ارشاد به بطالن است.

خواهد هاي باطل تصرف نكنيد درواقع ميعقود باطل و شيوهفرمايد: در اموالتان با اينجا بنا بر احتمال دوم كه مي
اي فرمايد: اين ارشاد به فساد معامله است و معاملهبفرمايد، اگر با روش باطل جلو برويد معامله باطل است و ايشان مي

ها و با آن روش لكمال تأكلوا امواگويد كه مثًال مثمن يا ثمن آن ماليت ندارد و يا عقودي كه عقود باطل است اينكه مي
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خواهد بگويد معامله باطل است و ارشاد به و فساد است نه اينكه نهي تحريمي باشد اين هم احتمالي است كه طرق مي
گويند نهي اينجا اصالً نهي تحريمي نيست كه بخواهد زجر از چيزي بكند و ردع بكند نهي از اول اند و ميايشان داده

كه اين كار حرام است يعني گويد اين كار را نكن نه اينلي جاها در معامالت وقتي مياصًال كنايه از فساد است خي
 خواهد بگويد اين كار باطل است اين هم ارشاد به بطالن است.مي

اين هم دو احتمالي كه در باب اين هست. با توجه به اينكه بحث بعدي در اين دو احتمال دخالت دارد مجدد به اين 
 گرديم.گوييم و بعد برمياي تأييد هركدام، بحث بعدي را ميگرديم و بربرمي

 نكته چهارم: باء بالباطل
 بحث بسيار مهم در آيه كه به اينجا هم ربط دارد باء بالباطل است.

 در اين باء بالباطل، دو قول متفاوت از قائالن بسيار مهم وجود دارد:

اند ازجمله آقاي خويي روي اين خيلي را بزرگاني داشتهسببيه است كه اين نظر ليك نظر اين است كه اين باء ل -1
كرده كه باء در اينجا باء سببيت است و تأكيد دارد در همين مصباح الفقاهه درجاهاي مختلف به اين مطلب اشاره

ا ال تَأْكُلُو«شود آيد در اين صورت معناي آيه اين ميروي عقود و اسباب انتقال مال مي باء سببيت هم در اينجا
وقت اشاره مال نكنيد، آن أكلاسباب و علل و عقودي كه صحيح نيست  واسطهيعني به» بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ

شود اموال وانتقال يك عقدي وجود دارد كه موجب ميشود، چون هميشه براي نقلبه باطل همان عقود مي
گويد با اسباب و قسم است، عقود باطل و عقود صحيح، ميخواهد بگويد اين عقود دانتقال پيدا بكند آيه مي

دهد وانتقال ميوانتقال ندهيد، مثًال قرارداد رشوه و قمار و چيزهايي از اين قبيل كه نقلعقود باطل اموالتان را نقل
 گويد، با اين روش انتقال ندهيد پس آيه مشير به آنوانتقال روش باطلي است ميولي روش و سبب اين نقل

گويد اين كند و ميوقت يك عقدي است كه استثنا ميهم آن »تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم«شود بحث عقود مي
باشد كه عقد  تجارة عن تراضٍوانتقال اموال قرار ندهيد مگر اينكه يك عقدي مثل عقود باطل را مبناي نقل

كنم بيشتر نگاه مرحوم آقاي عالمه دهند و فكر ميصحيح درستي است اين احتمال كه مرحوم آقاي خويي مي
اند جدا هم در تفسيرشان به همين است اين دو احتمال را با اين دقتي كه در فقه آمده و فقها به آن توجه كرده

 ميزان ناظر بر اين است و اين احتمال اول است.نكرده، ولي بيانات مرحوم عالمه طباطبايي هم در ال
كنم باء مقابله در ادبيات آمده آيد باء مقابله باشد، فكر نمياحتمال دوم اينكه بائي كه سر ثمن و مثمن درمي -2

دهيد و در كنيد چيزي را ميگويد شما وقتي معامله مياند يعني ميباشد ولي فقها از آن به باء مقابله تعبير كرده
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چيزي كه ارزش ندارد چيزي را از كسي نگيريد. اگر اين گويد در مقابل يكگيريد آيه ميابل آن چيزي را ميمق
ها كه ها يا مثمنگويد، با ثمنشود مثًال بيع العذرة، بيع چيزهايي كه ماليت ندارد ميباشد ناظر به ثمن و مثمن مي

با يك مقدار خاك بگيريد اين، باطل است درست  ارزش است اموال مردم را تصرف نكنيد. مال مردم رابي
نيست. مال مردم را با مثمني كه مثًال عذره است نگيريد كه ارزشي ندارد. باء اينجا بيشتر ناظر به ثمن و مثمن در 

ها دارد كه بايد ماليت وقت آيه، كار به عقود ندارد، كار به ثمن و مثمنمعامالت است كه اگر اين بگيريم آن
پذيرند، اين دو احتمال فعًال بين بسياري از ها اين احتمال را ميباشد كه مرحوم آقاي تبريزي و اينداشته 

 كنيم.ها داريم كه انشاء اهللا اشاره ميبزرگان وجود دارد البته بحثي غير از اين

 محمد و آله الطاهريناهللا عليو صلي

 
 

 


