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 87-88               92جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
و الَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ و «آيه  دو اي بود كه با مبحث رشوه ارتباط دارد كه تا كنونبحث در آيات شريفه

 أَنْتُم الِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وونْ أَمتَأْكُلُوا فَرِيقاً مكَّامِ لا إِلَى الْحلُوا بِهونَتُدلَمو ديگري 188بقره/» تَع » الَكُموالَ تَأْكُلُوا أَم و

 نَكُميلِباطشود و آيه دوم  راشي و بالمالزمه شامل مرتشي مي شامل آيه اول بالمطابقه كه حكم در ،29نساء/» بِالْب

 شود.  بالمطابقه هم شامل راشي و هم شامل مرتشي مي

 دليل سوم بر حرمت رشوه آيات مربوط به سحت
عونَ للْكَذبِ سما«دليل و آيه سومي كه مربوط به حرمت رشوه است آيات مربوط به سحت در سوره مائده است  

تحلسلُونَ« 42/مائده» أَكَّالُونَ لمعا كَانُوا يم لَبِئْس تحالس هِمأَكْل انِ وودالْع ي الْإِثْمِ وونَ فارِعسي منْهيراً متَرَى كَث و «

در  كه 63مائده/» م الْإِثْم و أَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانُوا يصنَعونَلَو الَ ينْهاهم الرَّبانيونَ و الْأَحبار عنْ قَولهِ« 62/مائده

  .ادامه به ذكر نكاتي در ذيل اين آيات مي پردازيم

 نكاتي در ذيل آيات سحت  

 بر حرمت  سحت نكته اول: داللت آيات
كه اين  كند يمرا ذكر  يصفات نهي از اكل سحت وجود ندارد اما در مقام توصيف اهل عذاب 62و  42 هيآهر چند در دو 

دارد و  حرمت و با توجه به مقدمات حكمت ظهور در شود يمنشانه مذموم بودن آن اوصاف است كه وقتي مطلق ذكر 

علماي يهود و نصارا را مورد  از جهتي بر حرمت نسبت به دو آيه قبل قوي تر است در اين آيه هم 63اما داللت آيه 
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كه ظاهر آيه و بازخواست از اين مطلب و  كنند ينممردم را از سخنان باطل و اكل سحت نهي  چراكه  دهد يمعتاب قرار 

نهي از اين موارد دارد و وجوب نهي از موضوعي مالزمه عرفي با حرمت متعلق نهي  نيا كلمه لوال داللت بر وجوب

اين مطالب كه در مورد اين سه آيه مطرح كرديم مناسبات بين موضوع و حكم و همچنين روايات و  بر و عالوهدارد. 

 .گذارد ينمدر روايات ترديدي در اين داللت بر حرمت باقي  هيآ تطبيقات اين

 

 بر اختصاص به امم گذشته يمبن 63 هيآدر داللت  : اشكالنكته دوم
 اند و شده واقعو علماي يهود و نصارا مورد عتاب  احبار اين است كه در آيهوارد شده است  63اشكالي كه در داللت آيه 

 اين حكم در شريعت اسالم ثابت نيست.  وجود اين آيه مربوط به امم گذشته است و

 اشكال  جواب 
  .داد توان يم پاسخ سه در جواب از اين اشكال

بودن آن حكم  دييتأبر رد آن حاكي از مورد  يا نهيقرذكر حكمي از شرايع سابقه در قرآن كريم بدون بيان  .1

  .است

 ،درباره رشوه است در بيان حرمت بعضي امور ها آنبعضي از  كه در ذيل اين آيه روايات متعددي وجود دارد .2

  .و اين آيه را مستند احكام شريعت قرار داده است اند كردهاستناد به اين آيه 

و اين حكم در  نباشد مختص به احبار و رهبان هيآ وجود دارد كه اگر در قبل و بعد آيه دقت شود اين احتمال .3

  .همه امم جاري و ساري باشد

 سحت  و مفهوممعنا  :نكته سوم
معجم مقاييس اللغه سحت را به معناي استيصال آورده است  .سحت اين است كه پوست چيزي را بكند شده گفته گاهي 

عذاب  آنيا اينكه شما را با  كند يمبه اين معنا است كه پوست شما را با اين عذاب  61/ طه» فَيسحتَكُم بِعذَابٍ«

استيصال است و در مرتبه ثاني به معناي  يبه نوعدر ابتدا به معناي پوست كندن بوده است كه  سحت .كند يماستيصال 

همين  به همراه با ننگ و عار است ودش يمعملي كه موجب استيصال  چون آن استيصال بكار رفته است و در مرتبه سوم
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مناسبت در معناي حرام بكار رفته است اعم از اينكه عقال در آن ننگ و عار ببيند و ناپسند بدارند و يا اينكه شارع به 

قابل نكوهش بداند پس حرام آن چيزي است كه در آن ننگ و عار براي مرتكب آن وجود  و طور خاص آن را ناپسند

سحت يعني تصرفات در چيزهايي كه در او ننگ و عار است و عرف آن را ناپسند  أكل و چه عرفا و شرعاًدارد چه 

 . داند يمو آن را حرام  داند يم

  

 موضوع سحت و تطبيق آن با بحث حرمت رشوه 
مراد از باطل در آيات قبل باطل عرفي است نه  طور همانسحت عرفي است نه سحت شرعي  هيآموضوع سحت در 

البته مواردي كه خود عرفا سحت و باطل نيستند ولي  كنند يم دييتأشرعي و در واقع اين آيات نظامات عقاليي را باطل 

و رشوه هم بر فرض هم دليل شرعي بر  شوند يماز باب حكومت داخل در موضوع  باشند يمباطل و سحت  شرعاً

 است و اكل آن حرام است.اين آيات  مصداق عرفا باطل و سحت است پس چون حرمت آن نباشد اما

 عدم اختصاص به باب قضا :نكته چهارم 
است اين است كه داللت اين آيات كه در باره مرتشي و كسي كه رشوه را قبول  طرح قابلنكته چهارمي كه در ذيل آيه 

تا به ناحق كاري انجام دهد و  رديگ يم يا رشوهبه باب قضا ندارد و ساير مواردي كه شخصي  اختصاص ، استكند يم

 .  شود يمرا نيز شامل  ،انجام دهد را تصرف نا به حقي

 شرط حرمت دريافت رشوه براي حكم به حق   :نكته پنجم
است اين است كه در ذيل آيه ادال بيان كرديم كه آيه اختصاص به مواردي دارد كه  طرح قابلنكته پنجم كه در ذيل آيه 

آيات سحت  ،شود ينمناحق حكم كند اما در مواردي كه به حق حكم كند آيه ادال آن را شامل  به با دريافت رشوه به

و مقرراتي نافذ وجود داشته باشد كه حتي  نيقوان مگر اينكه كند ينمداللت  كند يمابتدا برجايي كه به حق حكم  در هم

مالي را دريافت كند و عرف هم بعد از اين منع قانوني آن مال را سحت به حساب  توان ينمدر موارد حكم به حق هم 

 .آيات ادال كه فقط بر موارد حكم به ناحق داللت داشت به خالفبياورد 
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مرتشي مصداق حكم در آيه و عدم مالزمه بين حكم راشي و  :نكته ششم

 مرتشي  
ا حرمت رشوه گرفتن اما در اينكه برعكس اين قضيه هم صادق بيان كرديم كه حكم به حرمت رشوه دادن مالزمه دارد ب

گفت اين حكم مالزمه دارد  توان ينمباشد ترديد و جود دارد و در صورت وجود حكم به حرمت ارتشا و رشوه گرفتن 

به  قائل اينكه طبق عنوان ثانوي شخصي اعانه بر اثم را در اينجا قبول كند و به طور مطلق مگر با حرمت دادن رشوه

 اين مالزمه وجود ندارد. درهرصورتاين هم از باب عناوين ثانويه است و  كه حرمت اعانه بر اثم شود

 مفهوم لغوي كلمه رشوه  
الرشوه ما يعطي شخص الحاكم و غيره ليحكم له او يحمله علي ما «معنا كرده است  گونه نيادر مجمع البحرين رشوه را 

مال هم به قاضي و هم به غير قاضي رشوه محسوب  پرداخت و طبق تعريف مجمع باشد يماز حاكم قاضي  مراد »يريد

الرشوة قل ما تستعمل إال فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو « داردو در ادامه اين عبارت در مجمع وجود  .شود يم

مواردي كه خالف حق باشد صدق  چه ومواردي كه بر حق باشد  چه مطلقاًرشوه  شود يمكه مشخص  »تمشية باطل

لثة ثتر است و در قاموس المحيط آن م جيرا آن در اين معناي دوم كه در مسير غير حق باشد استعمال منتها. كند يم

     .هم به ضم و هم به كسر و هم به فتح خوانده شده است آن يعني را داند يمالجعل 
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