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 87-88               91جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

 ونَأَنْتُملَمآيه بيان شد و اي است كه با بحث رشوه مرتبط است. نكاتي در ذيل اين  عمده ترين آيه بود، كه 188بقره/» تَع

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

 است و بحث فعلي ما در فقه اآليه است. 

 شمول يا عدم شمول آيه نسبت به موارد عدم اتحاد راشي و منتفع از حكم 
شود، اتحاد وجود داشته باشد اما يكي از  شي و شخصي كه حكم به نفع او صادر ميمصداق واضح آيه اين بود كه بين را

  .شود يممباحثي كه در ذيل آيه و فارغ از ادله روايي مطرح است اين است كه آيا حكم در آيه شامل موارد زير نيز 

تا به نفع دوست يا  كند يممالي را به عنوان رشوه به قاضي و حاكم پرداخت ،مواردي كه شخص مدلي و دافع .1

 فاميل او حكمي را صادر كند.

حكمي  خواهد ي،مبلكه به خاطر عداوتي كه دارد ستين مواردي كه قصد مدلي و دافع مال انتفاع شخص خاصي .2

 به ضرر شخصي صادر شود. 

 وجه عدم شمول حكم در آيه نسبت به موارد عدم اتحاد
اين است كه كه راشي و منتفي از  »لتَأْكُلُوا فَرِيقاً منْ أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ«و  »الْحكَّامِو تُدلُوا بِها إِلَى «شريفه  هيآ ظاهر

و ممكن است  باشد يماست يعني همان كسي كه مدلي و معطي مال است، آكل مال ديگران به ناحق هم  يكي حكم باطل

 شود.   ينم د بين راشي و منتفع از حكمبگوييم طبق همين ظاهر حكم در آيه شامل موارد عدم اتحا
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 وجه شمول حكم در آيه نسبت به موارد عدم اتحاد
كه براي اين شمول دو تقرير بيان  شود يمممكن است به خالف اين ظهور اوليه بگوييم حكم شامل موارد عدم اتحاد هم 

  .شده است

 تقرير اول براي شمول حكم در آيه 
نيست كه مخاطب ال تدلوا و لتاكلوا در آيه يك شخص  گونه نيااطالق و ظهور اوليه خطاب در آيه به عموم است و 

مجموعي دارد و نكته و موضوع اصلي در آيه همان ادال و اعطا مال است براي اينكه اكل  حالت خطاب در آيه و باشد

مي شود و اكل بالباطل كسي كه حكم به نفع او صادر مال و راشي و بين  يمعط الزم نيست بين پس .بالباطل شود

  .اتحاد وجود داشته باشد كند يم

 تقرير دوم براي شمول حكم در آيه 
و اينكه مفاد  شود يممناط  حيتنق اينكه بگوييم هر چند ظهور اوليه آيه اتحاد است اما طبق فهم عرفي و عقاليي از آيه

و منتفع متحد باشند الغا  يمعط آيه اين است اعطا و رشوه دادن به غرض اكل مال بالباطل حرام است اما از اين نكته كه

  .شود يمخصوصيت 

 : عدم لزوم اتحاد  مسئلهمختار استاد در اين 
شوه اختصاص به جايي ندارد به نظر ما تقرير دوم كه تنقيح مناط و الغا خصوصيت است، صحيح است و حكم حرمت ر

 .كه راشي و منتفع يكي باشند

 بحثي در شمول يا عدم شمول آيه نسبت به دعاوي غير ماليه 
مانند نكاح و طالق  اوي غيرماليشامل دعدر آيه  حكم بحث ديگري كه در ذيل آيه شريفه مطرح است اين است كه آيا

فت هر چند ظاهر اوليه اين آيه اين است كه حكم در آيه بايد گ سؤال؟ در جواب اين شود يمو يا بحث حدود هم 

 .حكم را تعميم دهد تواند يماطمينان به تنقيح مناط در آيه پيدا كرد،  يشخص مربوط به دعاوي مالي است اما اگر
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 مولوي بودن نهي از اعطا رشوه 
 را بسياري نهي در آيه ؟مولوي است اين است كه نهي در آيه ارشادي است يا بحث قابلنكته ديگري كه در ذيل آيه 

تا اينكه بخواهيم بگوييم  باشد ينماند اما نهي در آيه نهي از معامله  نهي ارشادي گرفته ،دانند يمنهي از معامله  چون

بنابراين  ،ارشادي است بلكه نهي از يك فعل خارجي يعني ادال مال به عنوان رشوه جهت صدور حكم به باطل است

 .نهي در آيه نهي مولوي و تحريمي است

  

 شمول حكم در آيه نسبت به مرتشي 
يا اينكه هم شامل  شود يمآيه فقط شامل راشي  نيا بحث ديگري كه در ذيل آيه مطرح است اين است كه آيا حكم در

 .؟ بر شمول حكم نسبت به مرتشي دو دليل بيان شده استشود يمراشي و هم شامل مرتشي 

 دليل اول تالزم عرفي  
حرمت اخذ  با متفاهم عرفي حرمت ادال از سوي راشي مالزم طبق راشي است اما به ناظر آيه حكم ظاهر هر چند طبق

بر خالف اين تالزم باشد مانند اينكه مرتشي توجهي به  يا نهيقرمواردي  در مگر اينكه باشد يمرشوه از سوي مرتشي 

 نداشته باشد.  ،اينكه قصد مدلي و راشي از رشوه

 مال به باطل  اكل دليل دوم آيه 
دليل دومي كه بر شمول حكم نسبت به مرتشي بيان شده است آيه اكل مال به باطل است و اينكه اين مال از آن جهت 

 تصرف آن اكل مال به باطل است. و باشد يمكه رشوه است باطل 

 حرمت رشوه  بر داللت آيات سحت
سوره مائده است. البته اين آيات  63و  62 و 42آيات بر حرمت رشوه استدالل شده است  ها آنآيات ديگري كه به 

 .باشند يمبيشتر ناظر به حكم مرتشي 
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 إِنْ و شَيئاً يضُرُّوك فَلَنْ عنْهم تُعرِض إِنْ و عنْهم أَعرِض أَو بينَهم فَاحكُم جاؤُك فَإِنْ للسحت أَكَّالُونَ للْكَذبِ سماعونَ«

تكَمح كُمفَاح منَهيب طسإِنَّ بِالْق اللَّه بحطين يقْس42/مائده» الْم 

»كَثيراً  تَرى و منْهونَ مسارِعي يالْإِثْمِ ف وانِ ودالْع و هِمأَكْل تحالس لُونَ كانُوا ما لَبِئْسمع62مائده/» ي 
»ال لَو منْهاهونَ ييانالرَّب و بارنْ الْأَحع هِملقَو الْإِثْم و هِمأَكْل تحالس ون كانُوا ما لَبِئْسنَعص63/مائده» ي  

 بيان داللت آيات 
  .شود يمداللت اين آيات بر حرمت رشوه با دو مقدمه زير واضح 

  .داند يمروايات و عرف رشوه را مصداق سحت  .1

كه اكل سحت  ديفرما يماز اكل سحت نيامده اما از آنجا كه در توصيف اهل عذاب  ينه اتيآ درهر چند  .2

 .شود يملذا حرمت اكل سحت از اين آيات استفاده  اند كرده مي
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