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 87-88               87جلسه 

 مكاسب محرمه / رشوه
 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                           

 تكسب حرام ؛رشوه
شوه بود و تناسبش هم با اين بحث اين است كه يك نوع تكسب حرام است البته اين با مـوارد ديگـري   بحث در ر

كه يك شغل حرامي بود تفاوتي دارد گفتيم تكسب حرام انواع متفاوتي دارد يكي هم اين است كه چيزي كه حق او 
ن دهي جديدي مي خواهد كه نيست آن را دريافت مي كند بارها هم عرض كرديم كه كل مكاسب محرمه يك ساما

 د. شوبايد انجام 

 رشوه در حقوق اداري
به هر حال رشوه يكي از محورهاي مهمي است كه در مكاسب محرمه مطرح شده و ديروز هم عـرض كـرديم كـه    
اين بحث در نظام اداري به معناي عام قضيه كه هم نظام قضايي و ساير بخشهاي اداري را مي گيرد يكي از مباحثي 

و همينطـور كـه   اسـت  كه در دنياي جديد و در حقوق جديـد و قـوانين اداري و حقـوق اداري هـم مطـرح      است 
هستيد يكي از شاخه هاي حوق حقوق اداري شده و هنوز به حد رشوه و اينها در نيامده و بـه هـر حـال     حضرمست

در دنيـا هـم يكـي از     البته آن حقوق اداري اين بحث هم مطرح مي شود و گفتيم كـه است يك گرايشي در حقوق 
صهاي سالمت اداري و ارزيابي كشورها به لحاظ سالمت اداري و جايگاه اداريشان همين بحث رشوه اسـت و  خشا

معناي رشوه هم در اين كاربرد جديدي كه در اين نظامات حقوقي وجود دارد يك مفهوم عامي است و اختصـاص  
شامل مي شود بحث بوده منتهـي اينكـه رشـوه آن را مـي      به باب قضا و حاكم و حكومت ندارد ابواب ديگر را هم

 گيرد يا نمي گيرد اختالف بوده در مفهوم امروزي رشوه همه اينها را مي گيرد. 
كه ابواب مربوط به مكاسب محرمه است و هم در جلد است و لذا رواياتش هم در دو جا است هم درجلد دوازده 

در دو باب است كه بعـد آدرسـهايش را مـي بينـيم. در نظامـات       و رواياتش هماست كه در باب قضا است هجده 
مطرح است منتهي صدق مفهوم رشوه يـك بحثـي    كامالًحقوقي االن رشوه معناي عامي دارد در بين فقها هم بحث 

است. اين نشان مي دهد كه جايگاه اين بحث يك جايگاه مهمي است و تقسيماتي هم كه اينجـا وجـود دارد چنـد    
 را عرض مي كنيم بعد هم وارد بحث مي شويم. تقسيم مهمش 

  جايگاه بحث رشوه
يك تقسيم يا يك سؤال اساسي در باب رشوه اين است كه آيا رشوه اختصاص به بحث قضا و حكم و مقدمات آن 

 دارد يا اينكه در ساير موارد اداري سيستمهاي اداري و اينها هم مي آيد. اين يك سؤال است 
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 حكمالف. در بحث قضا و 

 .كندو به نفع او حكم  كنديك وقتي است كه كسي مالي را مي دهد براي اينكه قاضي و حاكم بر خالف حق حكم 

 ب. در سيستمهاي اداري  و غير اداري

يك وقت است كه مالي را مي دهد و يا كمكي به كسي مي كند براي اينكه در سيسـتم اداري كـه جـاي امـر قضـا      
براي اينكه عوارض نپردازد پولي به مأمور مي دهد كـه ايـن عـوارض را ندهـد يـا       مثالً. كندنيست حقي را جابجا 

 تخلفي دارد يك پولي مي دهد كه مجازات نشود. 
يك وقتي سيستم قضا و حكومت و داوري و دادگاه است يك وقتي سيستمهاي اداري است و حتي در سيستمهاي 

و آنجايي كه سيستم دولتي نيسـت ولـي سيسـتمهاي عمـومي      غير اداري هم آنجايي كه اموال عمومي در كار است
است آن هم مورد بحث است كه رشوه در آن هم مي آيد يا نمي آيد يا حتي در شركتهاي سهامي و اينها كه سهامي 
عام يا خاص است ولي مأموري كه مدير عامل اينجاست پولي مي گيرد براي اينكه اين را ارزانتر بفروشد يـا مـدير   

كارخانه اي است و كارخانه هم سهامدارهايي دارد بحث اين است كه آنجا هم مي آيد يا نمي آيـد البتـه    عامل يك
در همه موارد ممكن است عناويني مثل خيانت و اينها داشته باشد ولي باالخره اينها محل بحث است. به هـر حـال   

ا باشد يا در امور اداري غير قضا باشد يـا در  د حاال اين در امر قضشوپولي داده مي شود براي اينكه حقي زير و رو 
نه به  كندامور عمومي و شركتها و امثال اينها باشد كه حق ديگران است و مي خواهد پولي بگيرد و حقي را جابجا 

نحو قضا بلكه با اعمال اختياراتي كه به عنوان كارمند يا مسئول در يك مجموعه اي دارد. اين يك تقسيم است كـه  
 همه اينها را مي گيرد.  دامنه اش

 انواع مرتشابه
اين است كه مرتشابه آنچه كه ما رشوه مي دهيم و است يك تقسيم ديگر و سؤال ديگري كه در دامنه بحث مطرح 

  :كنيمبا آن مي خواهيم ابطال حقي 

 الف. عين خارجي

  .عين خارجي است. و پول يا كاال مي دهد يك بحث است ،كه مال خارجياست گاهي 

 . نوعي حق و امتيازب

نوبت عمره به او مـي   مثالًيك عين خارجي كاال و اينها نيست بلكه يك امتياز يا حقي به او مي دهد  اًمستقيم گاهي
دهد كه البته غالبا اينها منجر به مالي مي شود حقي به او مي دهد يا اينكه نمره نمي آورد و پول مي دهد كـه نمـره   

. مرتشابه ممكن است عيني باشـد و ممكـن   كندد و مالي را جابجا دهندارد به كسي  بياورد. يعني يك نوع حقي كه
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است حقي و امتيازي باشد. اين هم تقسيم ديگري است. يا در يك كار  تخفيف بااليي مي دهد براي اينكه او فالن 
براي اينكه قاضي كـار او را  خانه صدميليوني را به پنجاه ميليون مي فروشد  مثالًد دهكار را در دادگاه برايش انجام 

يا  به قيمت باال مي خرد يا به قيمت پايين مي فروشد. همه اينها محل بحث است. البته اينها عيني است  كنددرست 
آن نفع مادي از طريق تكسب مالي مي برد و جيبش بـه يكـي از ايـن شـكلها      همه اينها محل بحث است. كه نهايتاً

  .فاده مي كند و متمتع به حق و امتيازي مي شودجيبش پر مي شود يا حقي را است
نوع ديگر هم در همين تقسيم بندي اعطاي امتيازات اجتماعي است مي گويد اگر اين كار را براي من بكنـي تـو را   
مسئول فالن جا مي كنم آن هم ممكن است يك منافع مالي هم داشته باشد ولي هميشه منافع مالي ندارد بـه خـاطر   

يك جايگاه اجتماعي به او مي  ار را انجام داده مسئوليتي به او مي دهد او را وزير مي كند و امثال اينها،اينكه فالن ك
مـي   كنـد دهد و يا اينكه به او امتيازي مي دهد كه در فالن رسانه بتواند حضور خوبي داشته باشد يا اگر آن كار را 

د. اينها همه مصداق دارد و مطـرح اسـت. يـا اينكـه كمـي از اينهـا       شوگويد در انتخابات كاري مي كنيم كه اينطور 
ضعيف تر است كه تكريم و احترام خاصي مي كند اين هم اينجا مطرح است كه بايد ببنيم طيف وسيعي از انجايي 
كه سكه مي دهد و مال مشخص براي ابطال حقي مي دهد از او گرفته تا آنجايي كه به او احترام مـي گـذارد. ايـن    

ك طيف است از آن مال محسوس ملموس گرفته تا آن امتيازات و حقوق و ارزان روشي و گران خردين تا برسد ي
د و امثـال اينهـا،   شوبه جايگاه اعتباري و منزلت اجتماعي به كسي دادن تا احترام همينطوري كه دست به سينه بلند 

 يم. دههمه اين طيف مورد بحث است. و ما بايد مورد توجه قرار 
سؤال اول ما اين بود كه ارتشاء گاهي در مقام قضا است گاهي در ساير مقامات است كه چند نوع بود كـه توضـيح   
داديم دوم اين بود كه مرتشا به آنچه كه با آن ما رشوه مي دهيم انواع و اقسامي دارد در يك طيفي كه از مال معـين  

  .گرفته تا بخشهاي ديگر

 انواع مرتشا له
  ؟ه كه مي دهد مرتشا له چيستسوم اينكه رشو

 الف. براي امري باطل

د. قسـم اول  دهـ چيزي كه او استحقاق ندارد به او  كندكه رشوه مي دهد براي اينكه حقي را باطل است يك وقتي 
  .اين است كه براي يك امر باطل رشوه مي دهد

 ب. براي صدور حكم به نفع راشي

مي خواهد باطل باشد مي خواهد حق باشـد كـاري بـه ايـن      كندكم قسم دوم اين است كه مي خواهد به نفع او ح
 نداريم. 
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 ج. براي استيفاي حق

د يـا حـق   دهـ د. و قضاء به حق را انجام دهقسم سوم هم اين است كه رشوه مي دهد براي اينكه كار حق را انجام 
ـ د. حقـش اسـت   شـو اداريش را كه حريف نمي شود و حقش است پول مي دهد كه كارش درست  . سيسـتم  .يول

 . كندطوري است كه جواب نمي دهد مجبور است كه مي دهد براي اينكه حقش را استيفاء 
. اين معلوم است كه ايـن  كنداين هم يك سؤال ديگري است كه گاهي دقيقا مي دهد براي اينكه حقي را زير و رو 

نمي دانـد كـه قـانون چيسـت و      و كندرا مي دهد براي زير و رو كردن حق، يك وقتي مي دهد كه به نفع او حكم 
اگر حق است حق است و اگر هم باطل است باطل است. قسـم   كندحق نمي داند چيست. مي دهد به نفع او حكم 

سوم اين است كه براي احقاق حق است منتهي براي احقاق حقش پول مي دهد كه ايـن هـم گـاهي اضـطرار دارد     
براي تسريع مي دهد براي باطل است. پول دادن نه به اصـل   گاهي اضطرار نيست. اگر تسريع حقش نباشد پولي كه

حكم براي تسريعش كه اين هم خيلي مصداق دارد گـاهي پـول دادن بـراي اصـل حكـم اسـت گـاهي هـم بـراي          
 تسريعش است. 

 جابجايي حق در دادن رشوه
تقسيم چهارم اين است كه جابجايي حق و اينها اقسامي دارد يك وقتي پولي مي دهد كه مالي را به دست بياورد و 

در اختالفهاي زن و شوهري است طالق گرفتن و  مثالًدر دعاوي ماليه است گاهي در دعواهاي حقوقي ديگر است 
د يا ندهد. مسائل و امور غير مالي است. گاهي هم حقوق مالي و حقوق غيـر  دهنگرفتن است كه او حكم به طالق 

مالي است كه غير ماليش هم انواعي دارد مثل بحث مسائل خانوادگي و طالق و ازدواج و حكميت در ايـن بحثهـا   
 . كنديا او را استخدام  كندگرفته تا اينكه نوبتي را جابجا 

 شيوه هاي كمك رساني مرتشي به راشي
كه قاضي در بحث قضا اين است ن هم بحث پنج مي شود كه در شيوه هاي كمك رساني مرتشي به راشي گاهي اي

است كه خودش مستقيم كارها را انجام مي دهد گاهي راه را به او ياد مي دهد كه از آن مسير كه مي آيد بـه اينجـا   
د براي اينكه آنچه كه حقش نيست بـه  منتهي مي شود هر دو محل بحث است. بحث ما اين است كه پول را مي ده

 كندو گاهي مي دهد كه مقدمات را تنظيم  كندمنتهي گاهي مي دهد كه قضاوت  كندنفع او و خالف واقع قضاوت 
د كه از آن مسير به اينجا برسد. اين هم سؤالي است ظاهرا هر دو را مي گيرد. اين هم بحث ديگـري  دهيا به او ياد 

د يا از يك دسـتگاهي  ده. فرقي ندارد كه شخص حقيقي باشد يا حقوقي باشد از خودش است كه اينجا وجود دارد
  .د در اين افراد مخاطب هستند. اين هم يك بحث ديگري استده
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 رشوه براي جلب قلوب 
كه اينجا وجود دار يك سؤال ديگري هم كه اينجا وجود دارد كه گاهي رشوه به شكل  انجام مي شـود مـي گويـد    

د شـو ي دهم كه اين كار را بكني گاهي هم همينطور به او هديه مي دهد به انگيزه اينكه او تحبيـب قلـوبي   اين را م
و گاهي مال را مي دهد براي اينكه حكـم  است د. اين هم در بحثهاي قضايي مطرح دهبراي اينكه اين كار را انجام 

را نمي كنند. ولي عمال انگيزه اش اين اسـت  يك وقتي است كه هديه اي مي دهد و اين بحثها  كندرا اينطور صادر 
براي اينكه در موقع قضاوت آن تأثير را بگذارد. اين هم يك بحـث اسـت كـه     كندكه جلب قلوب و جلب قلب او 

 آيا اين هديه مفهوم رشوه را مي گيرد يا نمي گيرد و اگر نمي گيرد حكمش چيست. 

 نسبت رشوه و اجرت بر قضا
مطرح است و آخرين سؤالي هم كه اينجا مطرح است اين اسـت كـه نسـبت رشـوه و      سؤال ديگري است كه اينجا

د. كه اينها چه نسبتي با هم دارند. جعلي كه در رشوه است جعل به فعل حـاكم  شواجرت بر قضا هم بايد مشخص 
ا هـم بـا   ضـ براي ابطال حقي است. جعل اعم است ممكن است يك نوع جعل هم اجرت بر قضا است اجرت بر ق

 د. شووه تفاوتي دارد ولي نسبتش چيست بايد بحث رش

 مفاهيم مربوط با رشو
كه آنجايي كه راشي و مرتشي هر دو مسلمان باشـند يـا هـر دو كـافر      كنيماين هم يك سؤالي است كه بايد مطرح 

يم د. اين ده سؤال و بحث در باب رشوه است كه در آغـاز طـرح كـرد   شوباشند يا متفاوت باشد اين هم بايد بحث 
در همه اينها بحث اين است كه آيا رشوه از نظر مفهومي شمول دارد و اينها را مي گيرد يـا   كنيمبدون اينكه داوري 

نمي گيرد ثانيا از نظر مفهومي هم اگر شمول ندارد از نظر حكمي آيا ما حكم حرمتي در همه موارد داريم يا نداريم 
است. اين هم يك بحثي كه دورنمـاي بحـث را در واقـع نشـان     اين دو سؤال است كه همه اش هم پايبند مفهومي 

داديم و مفاهيمي هم كه در اينجا به كار رفته مجموعه مفاهيمي است كه مالحظه كرديد يكي رشـوه يكـي هديـه و    
 اجرت است اينها مفاهيمي است كه مي تواند با اين بحث مرتبط باشد. 

 عوامل شيوع رشوه
اين را عرض كرديم كه اين بحث يك بعد حقوقي و فقهي دارد و يك بعد اخالقي و اجتماعي دارد و در ايـن بعـد   
اينكه اين پديده به چه داليلي رشد پيدا مي كند و گسترش پيدا مي كند اين خودش عوامـل مختلفـي دارد در ايـن    

هنجاريهاي شخصي بر مي گردد كـه افـراد   تخالف و جرائم و اينها و خالفهاي اخالقي و حقوقي يك بخشش به نا
دارند ولي يك عامل مهم ديگرش اين است كه نوع مناسبات اجتماعي و اداري و روابط اجتماعي و اداري در اينهـا  
خيلي مؤثر است. اينكه سيستم اداري چگونه تنظيم شده بعضي از سيستمها آدمها را به سمت اين سوق مي دهد كه 
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ه و غلط است. يكي از علشش همـان پيچيـدگي سيسـتمها و اوجاجهـايي اسـت كـه در       ند. سيستم پيچيددهرشوه 
 سيستمها وجود دارد و عوامل ديگري هم دارد. 

 ادلة حرمت رشوه
بعد مسائل بعدي را ترتيبي  كنيمما به عنوان تبرك و تيمم از آيه شريفه شروع مي كنيم. اين آيه شريفه را يك بحثي 

 مي دهيم. 

 سوره بقره 188دليل اول: آيه 
امِ      نَكُميَلَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم باين آيه شريفه آيه صد و هشتاد و هشت سوره بقره است.  ا إِلَـى الْحكـَّ لُوا بِهـتُـدلِ واطبِالْب

كه با اين بحـث ارتبـاط   است كريم آمده تنها مفهومي كه در قرآن  .منْ أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وأَنْتُم تَعلَمونَ قًايلتَأْكُلُوا فَرِ
دارد أكل مال به باطل و و يكي ادالء مال إلي الحكام است. اين يك مفهوم است يعني دو مفهوم است كه هر دو را 

 مي شود به بحث رشوه ارتباط داد بعد به مفهوم رشوه مي رسيم. 
بنابراين مفاهيم مرتبط با بحث مفهوم أكل مال به باطل و ادالء مال الي الحكام است. اين واژه رشوه نيست كه ببينيم 

مفهوم رشوه را بحـث مـي كنـيم و وارد     و تا چه دامنه اي شمول دارد بعد اين مفهوم در آيه شريفه چه مفادي دارد 
 روايات مي شويم. 

 »بِالْباطلِ  نَكُميالَكُم بلَا تَأْكُلُوا أَمو« مفهوم 
است  ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلاحتماال فقط رشوه باشد. اين آيه شريفه دو فراز دارد يكي  تدلوا بها الي الحكام

والَكُم     د. فراز .شوكه اين يك مفهوم عام و شاملي دارد ممكن است شامل بحث رشوه و امثال آن هم  َلَـا تَـأْكُلُوا أَمـ

يبلِ نَكُماطايا أَيكه است در چند جا آمده يكي هم در سوره نساء . بِالْبه نَيالَّذ ب الَكُمونُوا لَا تَأْكُلُوا أَميآملِ   نَكُم اطـبِالْب

حر كَانَ بِكُم إِنَّ اللَّه كُملَا تَقْتُلُوا أَنْفُسو نْكُمنْ تَرَاضٍ مةً عارجايإِلَّا أَنْ تَكُونَ تكه ما سابق يكي دو بار راجع به اين آيه م.
نـداريم فقـط بـه     فراز اول كار هكه گفتيم. ما خيلي باست بحث كرديم كه اختالفي بين آقاي خوئي و آقاي تبريزي 

همين اندازه بسنده مي كنيم كه أكل مال به باطل در اين آيه همانطور كه آقاي تبريزي هم فرموده اند اين أكـل مـال   
به باطل عند العرف و العقال همان شارع مي گويد اين كار را نكنيد و آنچه كه عند العقال بما هم عقال أكل به باطـل  

مي كند و مي گويد من هم قبول ندارم اين كار را نكنيد و مسلما يكي از مصاديق تلقي مي شود همان را شارع نهي 
مي خواهد حق يا باطل باشد يا  كندد براي اينكه به نفع او حكم دهبه ديگري  اواضحش اين است كه كسي مالي ر

 . د ولو اينكه در امر قضا نباشددهيا چيزي كه مال و حق او نيست به او  كندبه نحو باطل حكم 
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 داللت آيه در حرمت رشوه به معناي عام

اين يك فراز آيه است كه اين فراز يكي از ادله حرمت رشوه به معناي عام امروزي است كه مـا مـي گـوييم رشـوه     
ولي رشوه به معناي عام امروز كه مي گوييم اين است كه چيـزي   كنيموقتش اختالفي دارد كه بايد بحث  لغوي آن

ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم    . سيستم قضايي يـا سيسـتمهاي اداري ديگـر، ايـن     كندحقي را جابجا د براي اينكه دهرا 

همه اينها را مي گيرد يك شمولي دارد كه در واقع به دست آوردن مال به يك شكل و طريـق باطـل يكـي     بالباطـل 
ت مـي آورد و حقـي را   همين است كاري است كه قاضي يا مأمور اداري و مسؤلي انجام مي دهد و مالي را به دسـ 

 د. دهبه دست مي آورد براي اينكه كار اشتباهي را به نحو ديگري انجام 
ال تـأكلوا  اين يك فراز آيه است كه خود اين مستقال دليل بر بحث ما است با مقدماتي كه راجع به اين گفتـيم كـه   

گويد آن را شارع منع مي كنـد و نفـيش   أكل به باطل و آنچه كه عرف آن را أكل به باطل مي  اموالكم بينكم بالباطل
مي كند و مي گويد اگر شما معامله اي مي كنيد كه در آن معامله راه راه باطلي است شارع هم آن را تنفـيض نمـي   

شامل اينجا مي شود با دقائقي كه من سريع از آن عبـور كـردم. ايـن يـك      ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلكند و لذا 
 اي ديگر قرآن هم كه باشد مي تواند اين را بگيرد. فراز است كه در ج

 » لَا تَأْكُلُوا «مفهوم 

ال تـأكلوا أمـوالكم   فقط يك بحث مهمي كه اينجا وجود دارد فعال ما اين آيه را به دو بخش تقسيم مي كنيم بخش 

. اين آيه صدو هشتاد و هشت سوره بقره است و آن هم آيه بيست و نه تدلوا بها الي الحكامو بعد هم بينكم بالباطل 
سوره نساء است محور ما بيشتر اين آيه سوره بقره است. گفتيم كه در ال تأكلوا چند مطلب است يكي اينكه أكل در 

خورد نه  اينجا به معني أكل حققي نيست أكل در تصرف است يعني در اموالتان به باطل تصرف نكنيد. مال كسي را
 اينكه خوردن حقيقي باشد مقصود تصرف و تملك است. 

 »بِالْباطلِ  «مفهوم 

به باطلي هم اينجا گفته مي شود مقصود باطل عرفي است باطل شرعي را هم مي گيرد. يعني آنچه كـه عقـال آن را   
ود گفتـه شـده و   أكل به باطل مي دانند شارع هم مي گويد اين درست نيست. اين هم يك نكتـه كـه در جـاي خـ    

  است.درست هم 

 شمول آيه در بطالن معامالت

نهـي تكليفـي اسـت و حرمـت      ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل يك نكته هم اين است كه گفته شده كه مقصود از 
 تحريم است يا اشاره به بطالن است؟ما اين را قبول داريم كه طبق نظريه خيلي از محققين كه مي گفتند كه ال تأكلوا
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أموالكم بينكم به باطل اشاره به بطالن معامله است بطالن اين تصرف و معامالت اينطوري است. يعني گفته شده كه 
اين آيه مربوط به معامالت است و اشاره به بطالن معامالت دارد نه تحريم تكليفي و اينها گـر چـه آن تحـريم بـه     

هم چيزي است كه گفته شده كه اگر ما اين نكات را بپذيريم دنبال بطالن مي آيد. ولي آيه ناظر به بطالن است. اين 
 كنـد درباب رشوه در قضا يا غير قضا اگر دارد معامله مي كند يعني پول رامي دهد كه او هم اينطور حكم  آن وقت

عني ي ال تأكلوا اموالكم بينكم بالباطلدر آيه شاملش مي شود چون آيه مي گويد كه  آن وقتو جنبه معامله اي دارد 
ن نافـذ نيسـت تصـرف در    ومعامالتي كه از نظر عقاليي باطل به شمار مي آيد اين از نظر شرعي نافذ نيسـت و چـ  

اگر اين را بگوييم آيه شامل رشوه هم مي شود منتهي رشوه اي كه حالت معامله اي  آن وقتاموال هم جايز نيست 
. و اين پول را مي دهم كه اين كار را بكني. و شـامل  دارد. و در برابر اين حكم مي گويد من اين را پول را مي دهم

رشوه اي كه حالت معامله اي داشته باشد مي شود آن هم در جايي است كه عرف هم باطل را در جايي مي داند كه 
اين قدر متيقنش مي شود بيش از اين معلوم نيست از اين فـراز از آيـه بيـرون     كندپول مي دهد كه خالف قضاوت 

 يك بحث راجع به قسمت اول آيه است.  بيايد. اين
عرض ما اين است كه أموالكم بينكم بالباطل مقصود آيه مربوط به معامالت است معامله باشد بايد جايي باشد كـه  
در رشوه هم يك حالت تكسبي و معامله اي دارد نه آنجايي كه هديه اي مي دهد و حالت معامله اي ندارد آيـه آن  

د. چون حكم وضعي را مي گويد مي گويـد معاملـه تـان باطـل اسـت      شوكه القاء خصوصيت را نمي گيرد. مگر اين
ي كه هديه اي مي دهـد و اگـر بگـوييم    آن وقتبطالن يك معامله در جايي است كه حالت معامله اي داشته باشد و 

بايـد در كـار   هديه هم نوعي عقد است اين هم نوعي معامله است. به هر حال نوعي تكسب و تعامل و معاملـه اي  
باشد. چيزهايي كه بين خودتان به روش باطل تبادل مي كنيد. اين روي اين ترتيب است. اين يك فراز آيه كـه فـي   
الجمله مي شود به آن استدالل كرد و اختصاص به قضا هم ندارد قضا و غير قضا هر جايي كه معامله اي مـي كنـد   

و تدلوا ت. اين يك قسمت آيه است. بخش دوم آيه اين است كه د آيه مي گويد اين باطل اسدهكه باطلي را انجام 

 . در اين بخش بعدي هم نكاتي وجود دارد كه عرض مي كنيم. بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم

 »  وتُدلُوا« در» واو « 
 ت:اس نكته اول اين است كه اين و تدلوا چه واوي است دو احتمال اينجا داده شده

 عطف» واو « الف. 

ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل جمله بعدي جمله و نهي مستقل است دارد  كامالًيكي اينكه اين واو عطف است و 

. دو تا نهي است. يكي نهـي اول و يكـي   و ال تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثميعني  لواو تد
 نهي دوم است. 
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 معيت »واو « ب. 

كه واو واو معيت باشد با تقدير أن منصوبه واو به معنـاي مـع بـا مقـدر     است داده شده  سيراحتمال دومي كه در تفا

. در واقع اين تدلوا  بها إلي الحكامبه اين شكل كه ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بودن أن منصوبه. اينطور مي شود 

ل است چطور اموالتان را به باطل تصرف نكنيد بـه  أكلوا أموالكم بينكم بالباطمع أن تدلوا بها إلي الحكام تفسير ال ت

. اينكه بگوييم در واقع اين مع أن تدلوا بها إلي الحكام. در واقع مقصود اين است تدلوا بها إالي الحكاماين شكل كه 

مـع  ي در آيه مي گويد ناظر به يك چيز كلي است ول ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلمقيد مفهوم عام اول آيه است 

 . اين دو احتمال است. أن تدلوا بها إلي الحكام
 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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