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 87-88               88جلسه 

 رشوهمكاسب محرمه / 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                            ادلة حرمت رشوه
اتفاق است و مطابق با احكام  دحرمت رشوه امر موربحث در رشوه بود بعد از آن بيان مقدمات و اينكه في الجمله 

كليه و ادله خاصه است به بيان يك سؤاالت و شقوقي در مفهوم يا در طرح موضوع داشتيم و بعد از آن گفتـيم بـه   
 ادله مي پردازيم. ما مفهوم رشوه را چون در آيات قرآن نيست گذاشتيم در ادله روايي و آنجا بحث مي كنيم. 

 بقره سوره 188 هيآ: اول ليدل
ولَـا  اما اولين دليل در حرمت رشوه آيه شريفه صد و هشتاد و هشت سوره بقره بود. كه آيه به اين ترتيب بـود كـه   

ب الَكُمويتَأْكُلُوا أَمتَأْكُلُوا فَرِ نَكُمكَّامِ لا إِلَى الْحلُوا بِهتُدلِ واطونَ قًايبِالْبلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وونْ أَماين آيه شـريفه  م .

ولَـا تَـأْكُلُوا   براي حرمت رشوه مورد استدالل قرار گرفته است. در اين آيه عرض كرديم كه دو فراز دارد كـه يكـي   

ب الَكُمويأَملِ  نَكُماطا  و يكي هماست بِالْبلُوا بِهتُدكَّامِ إِلَى الْ واست راجع به أكل مال به باطـل بحثـي كـرديم كـه      ح
 گذشت. 

 خطاب در آية و » واو « نوع 
اين است كه اين و تدلوا بها إلي الحكام با ال تأكلوا يك حكم است يا دو حكم است اما بحث دومي كه در اين آيه 

  :شريفه چيست؟ در اين جا سه احتمال وجود دارد با فراز اول آيه إِلَى الْحكَّامِ  وتُدلُوا بِهااست و نسبت اين 

 وجود دو خطاب عطف غير جمعي و  »واو «  الف.

يكي اين است كه اين دو حكم باشد واو هم واو عطف است عطف هم نه به نحو جمع است. دو حكـم اسـت در   
اء هم سر آيه بيست و نه سوره ن. نظير آنچه كه دال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلواقع آيه دو خطاب دارد يكي اينكه 

. كه اين يك فراز مستقلي اسـت منتهـي   ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكمآمده كه 

إال عن تكون تجـارة عـن تـراض    در اين آيه همين مستثني منهش آمده و در آيه سوره نساء يك استثناء هم دارد كه 

و ال . و تدلوا عطف بر تأكلوا يك فراز تأسيس جديد نسبت به يك حكم تازه است معنايش هم اين است كـه  منكم

. اين يك احتمال است كه بنا بر اين احتمال فراز دوم خـودش يـك   تدلوا بها إالي الحكام لتأكلوا اموال الناس باإلثم

 . الحكامال تدلوا بأموالكم إلي جمله و حكم مستقل است به اين شكل كه 
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و آيه هم نسـبت بـه   است براي اينكه بخشي از اموال ديگران را بخوريد. كه از مصاديقي است كه به آن اشاره شده 
آن ناظر است هماني است كه كساني كه قيم به مال يتيم بودند گاهي اينطور عمل مي كردند كه بعد از اينكه يتيم به 

از همان مـال   كنندرشد و بلوغ مي رسد بايد اموال را به آنها بر مي گردانند. اما اينها براي اينكه مال يتيم را تصرف 
. در هر حال اين فـراز دوم يـك   كنندو به حكام و قضات مي دادن تا به نفع آنها حكم يك بخشي را بر مي داشتند 

جمله مستقل است كه به حكام رشوه ندهيد و از مال خودتان ادالء نكنيد به حكام تا اينكه أموال مردم را بخوريد و 
دعوا و مسأله اي به نفـع شـما و   يد براي اينكه حاكم در يك ده. يعني پولتان را به حاكم كنيدأموال مردم را تصرف 

 د. اين يك احتمال است. كنبر خالف حق و طبق باطل حكم 

 » وتُدلُوا «مفهوم 

كه و أدالء دلوه. أدالء دلوه يعني آن دلو را به چـاه  است تدلوا از دلو است إدالء يعني دلوه در قصه حضرت يوسف 
معناي إدالء يعني دلو را به چاه انداختن براي آب كشـيدن  انداخت براي اينكه آب بگيرد. ادالء به حكام يعني اصل 

به رشوه و اين مسائل ادالء گفته اند براي اينكه گويا دارد چيزي را به طرف حاكم مي اندازد و بـه او مـي    آن وقت

ـ    دهد براي اينكه نفعي ببرد. يعني از أخذ شده و إدالء إلي الحاكم يعني  ه فـي  دفع مال الي الحـاكم ليجـذب قلبـه الي

 يعني اين. يكي از چيزهايي كه تطبيق داده شده اين است.  قضائه. إدالء الي الحاكم
اين يك احتمال است كه بنا بر اين احتمال تدلوا بها الي الحكام جمله مستقله و بها هم بر مي گردد به اموالكم يعني 

. معنايش اين است كنيداموال ديگران تصرف  ال تدلوا بأموال خودتان. دفع نكنيد اموال خودتان به حكام تا اينكه در
كه شخص مال خودش را مي دهد اين با آن موردي كه گفته شده تطابق ندارد در آن مورد اين است كه از مال يتيم 
بر مي دارد و يك قسمتش را به حاكم مي دهد و يك قسمت هم خودش بر مي دارد. مثل همين پورسانتها كه مـال  

ي را به تو مي دهم براي اينكه كمي هم خودش بخـورد. در فـراز دوم ال تـدلوا بهـا مـي      ديگري است مي گويد كم
 گويد اموال خودتان را دفع نكنيد. و با بحث رشوه هم كامال منطبق است. 

  ظهور يك حكمعطف جمعي و » واو « ب. 

حكم در اينجـا آمـده   احتمال دوم اين است كه اين واو در اينجا واو عطف است ولي به نحو جمع است يعني يك 
يك حكـم را مـي   ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إالي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم. است 

يـد تـا بخشـي از    دهگويد مي گويد اموال ميان خودتان را به باطل تصرف نكنيد و تملك نكنيد كه آن را به حـاكم  
طبق با مال يتيم و و ديگران مي شود مي گويد مال ديگران كه دست شما است ايـن  اموال ديگران را بخوريد اين من

يد براي اينكه از آن بهـره ببريـد. از ايـن امـوالي كـه دردسـت       دهو به ديگري  كنيدرا برنداريد و تصرف مال باطل 
ل آيه و دو فراز آيـه  يد و اموال مردم را بخوريد. صدر و ذيدهشماست به باطل تصرف نكنيد براي اينكه به ديگران 
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واوش واو جمع و تركيب مجموعه است و كلش يك مطلب را مي گويد و آن اينكه چيزهايي كه بـه رسـم امانـت    
 . كنيديد و از آن بهره ببريد و قسمتي را تصرف دهدست شما است به باطل تصرف نكنيد براي اينكه به ديگري 

اينها مي گويد. واو استيناف و عطف و اينها اگـر قسـيم هـم     قبلي حكم استينافي مي شد. عطف را از لحاظ ادبي و
باشد تعبير من آنجا درست است. اگر عطف نباشد اين قطعا واو استيناف نيست چون ال ندارد. اگر استيناف مقابـل  
ان باشد اين واو استيناف نيست واو عطف است منتهي عطف دو جور مي شود گاهي عطفي است كـه بيـان حكـم    

 مي گويد هر دوي اينها مصداق دارد.گاهي عطفي است كه با قبل به صورت تركيبي يك حكم را  جديد است و

 جمع بندي

احتمال اول اين بود كه اين حكم جديد است و احتمال دوم اين است كه عطفي است كه با حكم قبيل به صـورت  
تركيبي يك حكم را مي گويد. هر دوي اينها مصداق دارد. كه اين هم واو عاطفه است منتهي واو عاطفـه اي اسـت   

امِ    نَكُميكُم بولَا تَأْكُلُوا أَموالَكه با قبلش يك حكم را مي خواهد بگويد.  ا إِلَـى الْحكـَّ لُوا بِهـتُدلِ واطمـالي كـه در    .بِالْب
يد. كه باطل بودنش تصـرف غيـر صـحيح در آن اسـت و دادن بـه      دهدست شماست به باطل برنداريد كه به حكام 

باطل است. تصرف به باطـل  توضيع به  وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِحاكم است براي اينكه به غرض حاكم برسد در واقع 

ال تأكلوا در اين نكنيد. بحثهاي ادبي اين يادم نيست ولي مطلب همين است قواعدش اين است كه گاهي مي گويد 

يك وقتي اين ادامه آن است اين هم احتمال دوم است كه يك حكمش است كـه   أموالكم و ال تدلوا بها الي الحكام
  .باز واو عاطفه است

 و ظهور يك حكم معيت» واو « ج. 

احتمال سوم هم اين است كه واو به معناي مع باشد اين مع هم كه باشد باز همين از معنا با همان قبلي يـك حكـم   

. بنابراين اينجا در واقع از نظر ادبي يا واو عطف است تدلوا بها الي الحكامبا اين نحو كه  ال تأكلوا أموالكمشود مي 
  است. في كه به نحو جمع است يا واو به معناي مع كه به نحو مستقل است يا واو عط

اما از نظر ثبوتي در واقع احتمال دوم و سوم يك معنا را مي رساند دو احتمال از نظر ثبوتي و اينكه يك حكم است 
يك احتمال اين است كه آيه دو حكم را بيان مي كند اما به لحاظ ثبوتي دو احتمال  است. يا دو حكم است در آيه 

و يكـي هـم ايـن     ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطليك احتمال اين است كه دو حكم در آيه است يكي است آيه  در

مـي گويـد امـوال يتـيم يـا      است . يك احتمال هم اين است كه يك حكم در اينجا ال تدلوا بها إلي الحاكماست كه 

يـد و يـك قسـمتي را    دهتي را به حكام ديگراني كه دست شما است به باطل تصرف نكنيد به اينگونه كه يك قسم
خودتان برداريد. اين بيشتر ناظر به همان اولياء و قيم بر ماليتي اين است كه رسم بوده كه يك قسمتي را بـه حـاكم   
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رشوه مي دادند براي اينكه او هم موافقت يك قسمتي هم خودش بردارد و يك چيزي هم به يتيم مـي دادنـد. مـي    

 . اين يك حكم را مي گويد. بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ نَكُميولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم ب گويد اين كار را نكنيد.

 داللت آيه بر رشوه
اين دو احتمال است اگر احتمال اول باشد با بحث ما كامال منطبق است اگر احتمال دوم باشد اين در واقـع نـوعي   
رشوه است ولي رشوه اي كه از مال غير است يعني در امانت ديگري تصرف غاصبانه و خائنانه مي كند براي اينكه 

آن يـك نـوع    آن وقتد كنخش ديگري تصرف د و در بكند يعني يك بخشي را تمكل كنخيانت خودش را تثبيت 
رشوه مي شود در رشوه انسان گاهي از مال خودش بر مي دارد و رشوه مي دهد گاهي از مال ديگـري رشـوه مـي    

آيـه دارد ايـن دو   است دهد وقتي از مال ديگري بر مي دارد و رشوه مي دهد خيانت در مال غير كرده و رشوه داده 
م روي كل آمده است آيه بر رشوه به نحو مطلق داللت نمي كند نـه اينكـه آيـه بـا     را با هم مذمت مي كند يك حك

بحث ما ربط نداشته باشد ربط دارد منتهي أخص از مطلق بحث رشوه است ربطش به اين شكل است كـه يكـي از   
دارد و مصاديق بسيار بد و واضح رشوه را آيه نهي مي كند آن مصداق بارزش اين است كه از مال ديگري بـر مـي   

اما آيه يك قسـم را   است. رشوه مي دهد كه قسمتي از اين مال را بردارد. در اين دو نوع خيانت و گناه و معصيت 
  مي گويد اما آن قسمي كه از مال خوش به ديگري مي دهد.

 القاء خصوصيت در مفهوم آيه
د القاء خصوصيت يا تنقيح مناط كـرد  البته بعضي خواسته اند بگويند كه حتي اگر آيه احتمال دوم را بگويد مي شو

د اين پـول از او باشـد يـا از خـودش     كنكه فرقي نمي كند وقتي پولي به حاكم مي دهد كه تصرف در مال ديگري 
باشد فرقي نمي كند. اين تنقيح مناطي كه گفته اند درست نيست براي اينكه ايـن تنقـيح منـاط آنجـايي اسـت كـه       

وي وجود ندارد آيه مي گويد آنجايي كه از مال يتيم برمي دارد رشوه مي دهد كـه  تساوي در مالكها باشد اينجا تسا
يك بخشي را بخورد آيه نهي مي كند. اما آنجايي كه از مال خودش مي دهد كه حاكم را به سمت خـودش جـذب   

رنـد  د. اين را در آيه نمي شود گفت القاء خصوصيتي نمي شود كرد موضوع چيز ديگري اسـت ولـو اشـتراك دا   كن
نمي توانيم بگوييم اين آيه آن بحث را مي گويد ممكن است صد دليل بر آن موضوع داشته باشيم. ولي با قطع نظر 
از فرض بگيريم كه هيچ دليلي اينجا نداريم اين آيه موردي مي گويد كه از مال يتيم و از مال غير بر مي دارد و بـه  

ل را تصرف كند. اين را نمي شـود بـه رشـوه اي كـه از مـال      حاكم مي دهد براي اينكه قسمت ديگري از بيت الما
يم اين أخص معونه است از اشد به أخص نمي شود اولويت قائل شد يا تنقيح منـاط  دهخودش بر مي دارد تسري 

كرد. البته مصداقش فقط مال يتيم نيست هر جايي كه از مال غير بردارد تسريع پيدا مي كند آن مورد مخصص نمي 
ل يتيم يا از مال شريكش بردارد. اين كار را مي كنند. در شراكت از همان چيز مشتركي كـه شـريك دارد   شود. از ما

د به اينكه كل اين مغازه مال تو است. يا از مال اداره و بيـت  كنبر مي دارد و رشوه مي دهد براي اينكه قاضي حكم 



 2024 :�ماره ثبت                                                                              

 5 

ن بـردارد. همـه آن   آد كـه بـاز بتوانـد از    دهـ كـم  المال پولي را بر يم دارد و رشوه اي مي دهد براي اينكه حاكم ح
كه رشوه از مال غير براي حكم به باطل و تصرف در مال غير است همه در آيه وارد مـي شـود و مشـمول     مواردي

آيه مي شود اما آنجايي كه رشوه از مال خودش است نمي توانيم بگوييم آيه آن را باالولويه يا به تنقيح منـاط آن را  
 . ن فرمايش درستي نيست اين دو احتمال اول را اگر بگوييم تفاوت اين دو احتمال اين استمي گيرد. اي

در  بر احتمال اول كه واو اينجا واو عاطفه اي باشد كه به نحو جمع نيست به معناي مع نباشد واو عطـف باشـد.  بنا
مال خودش باشد چه آنجايي كه از  واقع بيان حكم جديد باشد بنا بر آن احتمال رشوه را مي گيرد چه آنجايي كه از

مال غير باشد هر دو را مي گيرد و شمول دارد. بنا بر احتمال دوم يك حكم در آيه آمده به نحو جمع يا مع اسـت.  
نْ   قًايلتَأْكُلُوا فَرِ كنيداكم اين كار را نكنيد كه إدالء به ح .بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ نَكُميولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بكه  مـ

.دو احتمال است بنا بر احتمال اول مطلق رشوه را تحريم مي كند چون حكم مستقلي اسـت مـي   أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

. اما بنا بر احتمـال دوم يـك قسـم رشـوه را مـي گيـرد       من مال نفسه أو من مال غيره ليحكم له الحاكم بالباطلشود 

. مال الغير إلي الحاكم ليحكم له  بالباطل للتصرف في اموال الناس Uمن 44/21و يتبع Uيتصرف في مال الغير آنجايي كه 
و نتايجي كه اين دو احتمال دارد كه يكي حرمت مطلـق رشـوه از آن بيـرون    است اين تقرير اين دو احتمال در آيه 

 . ال تأكلوا أموالكم بالباطل و ال تدلوا بها الي الحكامآيد و يكي رشوه خاصه است. دو حكم است  مي

 حكم مستقل  ... »  ولَا تَأْكُلُوا« 
يم شايد اينكه ال تكرار كناما ببينيم كه كدام يك از اين دو احتمال را مي شود تقويت كرد. اگر ما در ابتدا به آيه نگاه 

والَكُم ب  د كه اين ادامه همان است. مي گويد.كند و تقويت كننشده كمي به ذهن تداعي  لَا تَأْكُلُوا أَمــ و لِ   نَكُمي اطـبِالْب

تمال دوم . كه ال را جدا نياورده معلوم مي شود ادامه همان است و حكم جدايي نيست. اين احوتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ
 .را تقويت مي كند كه اين ادامه همان است چيز جدايي نيست. اين وجه مقرب احتمال دوم است

در ايـه ديگـر    بِالْباطلِ نَكُميولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم باما وجهي كه مي شود براي احتمال اول تقرير كرد اين است كه اين 

است كه هيچ كاري به بحـث   إال أن تكون تجارة عن تراض مـنكم هم  جدا آمده است. در سوره نساء آمده و بعدش
رشوه و امثال اينها ندارد مي گويد تصرف در اموال كه مي كنيد با روش درستي باشد و أكل مال به باطل نباشد اين 
يك حكمي است كه در جاهاي ديگر مستقل آمده است اينكه در جاي ديگر ايـن بحـث مسـتقل آمـده ايـن شـايد       

يك حكم است مثل اينكـه در سـوره نسـاء     بِالْباطلِ نَكُميولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بباشد براي تأييد اينكه اينجا هم  وجهي
هم آمده است. نه اينكه تأكلويي كه مقدمه براي ادالء است. چون اين جاي ديگر مستقل آمده مؤيـد مـي شـود كـه     

هر حال ما يك ارتكازات عقلي و عقالئي اينجـا داريـم آن ارتكـازات مـي     اينجا هم مستقل بگوييم بعالوه اينكه به 
گويد كه اين دو واقعا دو مطلب است عقل اينجا برداشت و بينشي دارد اين حكم عقلي و ارتكاز عقال اين است كه 

ينكه د درست نيست هم اكند و با روش ناصحيح در اموال مردم تصرف كنهم انسان تصف در اموال مردم به باطل 
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د. چـون  كنـ د اين رشوه از آنها باشد يا از غير آنها باشد درست نيست. براي اينكه حكم باطـل  دهبه ديگري رشوه 
ارتكاز عقالئي اينجا وجود دارد بإضافه اينكه ال تأكلوا أموالكم هم در جاي ديگر جدا آمده كه ادامـه اش هـم ايـن    

د براي اينكه علي رغم اينكه اينجا الم نيامده ممكن اسـت  نيست و به عنوان حكم مستقل آمده اين دو وجه مي شو
  .ابتدا به ذهن بيايد كه اين دو به هم پيوسته است اما اين احتمال اول تقويت مي شود

 نتيجة بحث
اينكه واو هم به معناي مع باشد معونه زائده دارد ظاهر اوليه اش همان حالت عطفي و استينافي و اينها است. اينكـه  

 آن وقتاين ذا اظهر احتمال اول است و بنابراين جاي حرف ديگري نشسته قرينه خاصه اي مي خواهد. و لبگوييم 

ال تـأكلوا  اين آيه حكم دومي دارد و مستقل از حكم اول است گر چه حكم اول هم بـا بحـث رشـوه ارتبـاط دارد     

باطل است و شما هم بعد از اينكـه او  د اين أكل مال به كني كه بر خالف حق حكم دهپولي  أموالكم بينكم بالباطل
د پولي را بگيريد آن هم أكل مال به باطل است. چون از طريق يك قضاوت باطل بـه دسـت شـما رسـيده     كنحكم 

ال تـدلوا  دليل براي قاضي است كه پول را مي گيرد. و آن دومي هم  ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آن وقتاست. 

يعني به أموال خودتان و طبعا مال ديگري هم به طريق اولي رشوه است. و اشـكال دارد   هابها إلي الحكام ال تدلوا ب
 اين به نظر مي آيد اظهر و احتمال اول است. 

ال تـأكلوا  براي آن جمع واو حاليه جورتر اسـت   آن وقت بتوانظاهرش واو عاطفه است واو حاليه هم ممكن است 

وا بها الي الحكام. به هر حال چه حاليه چه مع همه حالتهاي ثانويه واو است در حالي كه تدل أموالكم بينكم باالباطل

حالت اوليه اش عطف است عطف هم مي شود جمع باشد يا اينكه مستقل باشد. هر كدام وجهي داشت أظهر ايـن  
نيست  بود كه مستقل است. از نظر ادبي اعرابي همين است منتهي وقتي كه عطف جذم هم باشد آيه مستقل است يا

 اين خودش دو احتمال مي شود. اين دو احتمال در آيه بود. 

 » ولَا تَأْكُلُوا «اطالق در 
تأكلوا كه الم غايـت  دارد اين الال تأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم بحث ديگري در آيه اين است كه اين آيه يك 

براي غرض باطل مي دهد يعني دفع المـال در   يا علت است اين نشان مي دهد كه آيه جايي را مي گويد كه مال را
د گفتيم سه قسـم وجـود دارد يكـي    كنآن اقسامي كه مي گفتيم كه پول مي دهد به حاكم براي اينكه حكم به باطل 

د قسم دوم اين بود كه پول دهد پول مي دهد كه برايش حكم باطل كناينكه پول مي دهد كه براي او حكم به باطل 
د. قسـم سـوم   كند. نمي داند حق است يا باطل است پول مي دهد كه به نفع او حكم كنو حكم مي دهد كه به نفع ا

د معلـوم اسـت   كند. حتي اگر پول مي دهد كه براي او حكم كناين بود كه پول مي دهد براي اينكه طبق حق حكم 
قسم ديگر هم اين است كه پـول   است. د كه حق هم با او كنكه حق براي او است پول مي دهد كه طبق حق حكم 

د همان قسم سوم است منتهي گاهي در همان قسم سوم اين ابتدائي است گاهي براي كنمي دهد كه طبق حق حكم 
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د. او مي دهد كه طبق عقل است مثل قسـم سـوم   كندفع رشوه ديگري است ديگري به او رشوه داده كه حكم باطل 
 است منتهي دو حالت دارد. 

 شوهاصل عقلي در ر
د يا براي اين است كـه بـه   كنپس سابق هم عرض كرديم كه رشوه كه مي دهد يا براي اين است كه به باطل حكم 

د يا اينكه به او مي دهد براي اينكه كند نمي داند حق يا باطل است به او مي دهد كه به نفع او حكم كننفع او حكم 
د و طبق كند و پول را به او مي دهد كه دقت دهرشوه د براي اينكه ممكن است كه ديگري به او كنطبق حق حكم 

د. اصل عقلي اين است كه پولي كه مي دهد براي يك حكم خاص است آن هم يا حق كنآنچه كه حق است حكم 
است يا باطل است. وقتي نفع مي گوييم در واقع به او ضرري نرساند. يك وقتي به او پول مـي دهـد بـراي اينكـه     

 د اين حكم يا حق است يا باطل است اين تقسيم اصل عقلي است. هدفالن حكم را انجام 

 شمول آيه در مصاديق رشوه
نچه كه از لحاظ نفع و ضرر گاهي به نفع او است گاهي به نفع طرفش است گاهي بـه نفـع ديگـري اسـت     آمنتهي 

د كنـ طبق حق حكـم  گاهي نفع همان عدم الضرر است. اين آيه قسم سومش آنجايي است كه پول به او مي دهد تا 
د آيه اين را نمي كنحقي كه به نفع خودش است يا به نفع شخص ثالثي است ولي پول مي دهد كه حق را قضاوت 

. آن قسمي هم كه پول مي دهد بـراي اينكـه بـه    لتأكلوا أموال الناسگويد اين خارج از مفاد آيه است چون دارد كه 
و باشد يا به نفع ديگري باشد فرقي نـدارد آن هـم مصـداق بـارز آيـه      د. به باطل به نفع اكنباطل يا به نفع او حكم 

است. پس قسم اول قطعا مصداق آيه است و قسم دوم قطعا مصداق آيه نيست. اما قسم دوم كه حالت ميانه اسـت  
 يا نيست. اين را بعد بحث مي كنـيم فقهـا  است د او نمي داند كه اين حق او كنكه پول مي دهد كه به نفع او حكم 

معموال فرموده اند كه اين رشوه است و اشكال دارد و اينها و بحث رشوه اي آن را بعد بحـث مـي كنـيم. ولـي مـا      
يا نيست عالم ثبوتش را بايد ديـد. اگـر   است باشيم و آيه اين دفع مال درست است يا درست نيست و مصداق آيه 

ق است يا باطل است اگر في الواقع اين حـق اسـت   د ولي نمي داند اين حكنفي الواقع پول را داده كه اين حكم را 

يعني براي يك كار باطل نداده است اگر هم في الواقع باطل است چـرا در   لتأكلوا فريقا من أموال الناساو نداده كه 
 واقع اين را داده به چيزي كه في الواقع باطل است. 

 ...  » ال تدلوا بها الي الحكام «موضوع حكم در 
د كنـ د براي اينكه مال غير را بخورد يعني باطلي را تصـرف  دهيه شريفه است براي اين است كه پول آنچه كه در آ

د اما اينكه بـه نفـع او ايـن حـق     كنگاهي مي داند كه اين باطل است و االن هم اين پول را داده كه به نفع او حكم 
آيه نمي شود. ايـن در عـالم اثبـاتش    است يا باطل است اگر باطل باشد مصداق آيه مي شود اگر حق باشد مصداق 

نمي دانست چيست. في الواقع يا اين است يا آن است اگر آن باشد درست نيست اگـر ايـن باشـد درسـت اسـت.      
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ال تدلوا بهـا الـي الحكـام لتـدكلوا     قصدش يك تجري كرده عرض اصلي به دقت در مطلب اين است كه مي گويد 

يد براي اينكه با اين پول دادن حكمي بگيريد كـه مـال   دهد كه به حاكم پول . اقدام نكنيفريقا من أموال الناس باإلثم

چيـز   . لتأكلوا أموال الناس باإلثم است نه لتـأكلوا أمـوال النـاس   مردم را بخوريد. او پول داده كه مال مردم را بخورد
. ممكن است قصد تجري داشته باشـد ولـي   كنيديد كه در مال غير تصرف دهپول  كنيدديگر. اموال ناس يعني گناه 

يـد  دهيد براي اينكه به آن مال غصـبي برسـيد. رشـوه    دهنچه كه موضوع حكم است اين است كه پولي آفي الواقع 
براي اينكه به مال غصبي برسيد. اين درست نيست. اگر پول داد و قصدش اين بود كه به مال غصـبي برسـد اينجـا    

نبود و في الواقع هم چيزي نبود آيه كاري ندارد. اگر پول داد و قصدش اين بود  باطل است اگر پول داد و قصدش
د يا قصدش مطلق بود ولي في الواقع اين باطل نبود حكم تمام نيست براي اينكـه قصـدي كـه    كنكه به باطل حكم 

اال مـردم باشـد. و  ورد و واقعـا هـم مـال    د كه مال مردم را بخكنمنطبق بر واقع باشد در آيه مأخوذ است يعني قصد 
اين اسـت كـه   است همان تجري است گناهي را مرتكب نشده است. از اين جهت است كه اين نكته دقيقي در اين 

د و به كناگر پولي به حاكم مي دهد كه حكم به باطل  آن وقتموضوع اين آيه إدالء براي غصب مال ديگري است 
د ولي نمـي دانسـت كـه    كناگر پول داد كه به نفع او حكم  د و در واقع باطل باشد حرام است. وليكننفع او حكم 

حق است يا باطل است يا حتي مي دانست باطل است ولي بعد معلوم شد كه باطل نيست اسـمي در ايـن نبـوده و    
 مال خودش بوده و حاكم هم به حق حكم كرده است. معلوم نيست كه آيه اين را بگيرد. 

 ( نظر آقاي اعرافي )جمع بندي 
. آنجايي كه پول مي دهد براي اينكه مـال  كه ال تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثمه داريم ما آي

مردم را تصرف كند و في الواقع هم اينطور است اشكال دارد آنجايي كه به حق است اشكال ندارد. آنجايي هم كـه  
ذهنتان را از حكمهاي عقلي وعقالئي روايات پاك كنيـد. آيـه   د. شما كننمي داند و پول مي دهد كه به نفع او حكم 

را ما مي خواهيم بگوييم ادالئي كه براي أكل مال غير باشد. اين را انشاءاهللا بعد بحـث مـي كنـيم. كـه سيسـتمهاي      
قضايي كه قاضي حقوق دارد و حاكم مي گويد من به خاطر اين عمل حقوق مي دهم و نبايد از جاي ديگر حقـوق  

اين را كنار بگذارد يا اينكه مثل قديم كه قاضي جايي بوده و در سيستم قضايي نبوده و مـثال آخونـد محـل     بگيري
د كه ايـن  دهد. پول كند كه اين مسأله را بررسي كند و حكمش را روشن دهبوده و حكم مي كرده يكي بيايد پولي 

كه ما ادله را مي گوييم در آيـه چـون    . اول جلسه گفتمكنمال دست من است و به نفع من و بر خالف حق حكم 
مفهوم رشوه نيست رشوه را بحث نمي كنيم و وارد روايات كه مي شويم اول رشوه را مي گوييم. ايـن آيـه شـريفه    

ـ اينطور مي شود و به نظر مي آيد كه آيه شريفه در واقع مي گويد پول مي دهد براي اينكه او حكمي  د كـه مـال   كن
براي اين است باطل است يعني قسم اول را و قسم آخر را مي گيريد. قسم دوم هـم تـابع    مردم را بخورد اگر واقعا
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اين است كه في الواقع حكم حق باشد يا باطل باشد مطلق نمي شود بگوييم. البته اگر با واقع منطبق نباشـد تجـري   
 مي شود.   

 
 وصل اهللا علي محمد وآله الطاهرين
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