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 87-88               90جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
لتَأْكُلُوا فَرِيقاً منْ أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ و الَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ و تُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ «بحث در آيه شريفه 

اي است كه با بحث رشوه مرتبط است. نكاتي در ذيل اين آيه بيان شد  آيه ترين عمدهبود، كه  188بقره/ »و أَنْتُم تَعلَمونَ

هاي روايي  كنيم فارغ از بحث يپردازيم. البته اين نكاتي را كه مطرح م و در ادامه به ذكر نكات ديگري در ذيل آيه مي

 است و بحث فعلي ما در فقه اآليه است 

 شمول آيه نسبت به هرگونه دفع مال 
بحث ديگري كه در ذيل آيه شريفه مطرح است اين است كه آيا آيه شريفه شامل هر نوع دفع مال (اعم از عين و 

يا اينكه اطالقي ندارد و فقط شامل بعضي امور  شود؟ منافع) مانند اجرت، هبه و يا جعل و يا امثال اين موارد مي

لتَأْكُلُوا فَرِيقاً منْ أَموالِ النَّاسِ «شود؟ ظاهر آيه شريفه اطالق دارد و تنها در آيه شريفه پرداخت مال به حكام به نيت  مي

يه يا جعاله، به اينكه مثالً بگويد آمده است اما اينكه اين پرداخت به شكل باشد مثالً به عنوان اجرت باشد يا هد »بِالْإِثْمِ

گونه حكم كرد من فالن مبلغ به او مي دهم، آيه شريفه اطالق دارد و تنها هدف و نيت پرداخت  هر قاضي يا حاكمي اين

باشد مانند اينكه به حاكم يا  مال را ذكر كرده است و حتي آيه شامل مواردي كه دفع مال به صورت غيرمستقيم مي

شود، كه اطالق  اش بخرد مي اي بدهد و يا اينكه جنسي را از او به گران تر از قيمت واقعي معامله قاضي تخفيفي در

خصوصيت و تنقيح مناط است. اما در شمول آيه نسبت به  الغاءنسبت به اين موارد يا به شمول لفظي است يا به سبب 

و احترام خاصي قائل شود، ترديد وجود دارد و آنچه مواردي كه ادالء مال و دفع مال محسوب نشود به اينكه مثالً براي ا

 باشد. محور حكم در آيه است، دفع مال به غرضي كه در آيه به آن اشاره شده است مي
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 عدم شمول آيه نسبت به پرداخت رشوه براي حكم به حق 
د اما اگر اين ادالء كند به غرض اينكه به نفع او حكم باطلي كن حكم در آيه شامل مواردي است كه مالي را دفع مي

 شود.  مال به خاطر اين باشد كه به حق حكم كند آيه شامل اين مورد نمي

 شرط شمول حكم در آيه نسبت به دفع مال بعد از صدور حكم
قبل از صدور حكم يا  دفع مال لغرض التوسل الي اموال الناسترديدي نيست كه حكم در آيه شامل مواردي كه 

شود اما بحثي كه در اينجا وجود دارد اين است كه حكم در آيه شامل مواردي كه ادالء  د ميهمزمان با صدور حكم باش

شود؟ مثل اينكه حاكم يا قاضي حكمي را صادر كرده و بعد از صدور حكم  باشد، مي و دفع مال بعد از صدور حكم مي

                                                                                               دهد.                                                 مالي را به قاضي مي

هر چند ظاهر لفظي در اين آيه اين است كه ادالء و دفع مال مقدم بر حكم است اما اوالً روح و مناط در آيه اين 

شود، حال  مال باشد حكم در آيه شامل آن مورد هم مياست كه هرگاه صدور حكم مستند و يا متأثر از اين ادالء و دفع 

اين ادالء قبل از صدور حكم باشد يا بعد از صدور حكم باشد و در صورتي كه بعد از صدور حكم باشد، اين صدور 

حكم مبتني بر صحبت و قراري باشد كه قبل از صدور حكم صورت گرفته باشد و يا اينكه حاكم و قاضي علم به اين 

كند و ثانياً اينكه آيه چنين ظهوري داشته باشد ثابت نيست  دفع مال دارد و متأثر از اين علم، حكم را صادر ميادالء و 

كند و بحثي از تقدم و تأخر زماني وجود  چون در آيه ادالء و دفع مال لغرض التوسل الي اموال الناس را مطرح مي

 شود. ع مال نباشد آيه شامل آن نميندارد. اما اگر صدور حكم مستند و يا متأثر از اين دف

 ميزان تأثر صدور حكم از دفع مال
بحث ديگري كه در ذيل آيه مطرح است، ميزان تأثير و تداخل دفع مال در صدور حكم به باطل از سوي حاكم 

 است. در تأثير ادالء مال بر صدور حكم چند صورت قابل فرض است. 
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 تمام العله بودن دفع مال در صدور حكم  
به اين صورت كه تنها علت صدور حكم به باطل از سوي حاكم همين ادالء و دفع مال باشد. شمول حكم در آيه 

 نسبت به اين فرض امري روشن و واضح است. 

 جزء العله بودن دفع مال در صدور حكم    
و حاكم براي صدور هاي ديگري هم در قاضي  گاهي دفع مال و اعطاء رشوه جزء العله است به اين صورت كه زمينه

شود زيرا  باشد كه حكم در آيه شامل اين مورد هم مي حكم وجود دارد و اين دفع و ادالء مال هم جزئي از علت مي

 شد.  گرفت حكم باطل هم صادر نمي فرض اين است كه اگر اين دفع و ادالء مال صورت نمي

 عدم تأثير ادالء و دفع مال در صدور حكم باطل  
هم دفع و ادالء مال تأثيري در صدور حكم باطل ندارد و اگر اين ادالء هم صورت نگيرد حكم  در بعضي موارد

شود، ولي دافع مال به انگيزه صدور حكم باطل مالي را به حاكم پرداخت  باطل از سوي حاكم به اغراض ديگر صادر مي

باشد، در اين صورت اگر بگوييم دفع المال نيتي در تأثير اين دفع وجود داشته كند. البته فرض ما در جايي است شأ مي

شود. و اال  به اين انگيزه و غرض موضوعيت دارد و تأثر حاكم موضوعيت ندارد، حكم در آيه شامل اين مورد هم مي

شود كه اين صورت بعيد به  اگر براي تأثر حاكم تداخلي در حكم در آيه قائل نباشيم، حكم در آيه شامل اين فرض نمي

 درهرصورتو احتمال اينكه آيه جايي را كه دفع مال تأثيري در صدور ندارد را شامل شود بعيد نيست.  رسد نظر مي

 است و جاي بحث دارد.  تأمل قابلاين مسئله 

 مقصود از حكام در آيه 
نكته ديگري كه در ذيل آيه فارغ از ادله روايي مطرح است اين است كه مراد از حكام در آيه شريفه چيست؟ آيا 

 قصود فقط قضات هستند يا اعم از قضات و حاكم و سلطان و مقامات اجرايي؟م
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 مدلول مفهومي و ظهور آيه در اختصاص حكم به قضات   
هاي آن در ديگر كاربردهايش در قرآن درباره حكم قضايي و اصل خصومت بكار  و هم خانوادهان تحكموا عبارت 

ين است كه حكم مربوط به قضات است و يا اينكه بگوييم در مقام شبهه رفته است و لذا ظهور آيه و متبادر به ذهن، ا

 باشد و در غير قاضي محل ترديد است.  مفهوميه وجود دارد و قدر متيقن در آيه شمول حكم نسبت به قضات مي

 خصوصيت در آيه  الغاءاطالق لفظي و 
 الغاءم نسبت به غير قاضي و يا به واسطه هر چند حكم در آيه ظهور در قاضي دارد اما به اطالق لفظي كلمه حكا

شود و هر چند مقام قضاوت مقام مهمي است اما بيشتر  خصوصيت عرفي نسبت به قاضي حكم شامل غير قاضي هم مي

 شود. تاكيد آيه بر دفع مال لغرض الباطل است و غير مقام قضا را هم شامل مي
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