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 87-88               93جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمه
بحث در رشوه و ادله قرآني آن بود كه در اين باب سه دليل قرآني بر حرمت رشوه مطرح كرديم و بيان كرديم آيه 

ادال به طور خاص بر حرمت رشوه داللت دارد و دو آيه ديگر يعني اكل مال بالباطل و آيه سحت به طور عام تطبيق بر 

باشند به ادله روايي حرمت رشوه  ن ادله مكفي در بحث ميشود بعد از ادله قرآني كه البته اي باب رشوه داده مي

 پردازيم.  مي

 ادله روايي حرمت رشوه  
روايات اين باب در كتاب التجاره و كتاب القضا آمده است. در كتاب التجاره باب پنج از ابواب ما يكتسب به در 

كنيم البته در  مونه چند روايات را بيان ميمطرح شده است كه از باب ن حدود هفده روايت كه با بحث رشوه مرتبط است،

اين باب ما دو دسته از روايات داريم.در دسته اول از روايات اين باب رشوه را كفر به خداوند و قسيم سحت به حساب 

 آورده است و دسته دوم از روايات رشوه را مصداقي از سحت قرار داده است. 

 م سحت  روايات دسته اول رشوه كفر به خداوند و قسي
 

»نِ ابيعاً عمج دمحنِ مب دمأَح و ادنِ زِيلِ بهنْ سابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع قُوبعنُ يب دمحنِ رِئَابٍ منِ ابوبٍ عبحنِ م

ء غُلَّ منَ الْإِمامِ فَهو سحت و أَكْلُ مالِ الْيتيمِ و شبهه  شَي عنْ عمارِ بنِ مرْوانَ قَالَ: سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع عنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ
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ي الْحكْمِ با بعد الْبينَةِ فَأَما الرِّشَا فسحت و السحت أَنْواع كَثيرَةٌ منْها أُجور الْفَواجِرِ و ثَمنُ الْخَمرِ و النَّبِيذ و الْمسكرِ و الرِّ

P0Fفَإِنَّ ذَلك الْكُفْرُ بِاللَّه الْعظيمِ جلَّ اسمه و بِرَسوله ص

۱
P.« 

فرمايد هر خيانتي از امام صورت بگيرد مثل  السالم مي باشد. در اين روايت امام عليه اين روايت داراي سند معتبر مي

فرمايد  شمارد و در انتها مي المال تصرف كند و يا اكل مال يتيم كند سحت است و سپس انواع سحت را مي اينكه در بيت

 و اما رشوه كفر به خداوند متعال است.   

»نْ  وزَةَ عمنِ أَبِي حب يلنِ عنِ بسنِ الْحع يانورامنِ الْجع اللَّه دبنِ أَبِي عب دمنْ أَحع منْهةَ قَالَ: عاعمنْ سةَ ععرز

طَ و أَجرُ الزَّانيةِ و ثَمنُ الْخَمرِ و أَما الرِّشَا في الْحكْمِ السحت أَنْواع كَثيرَةٌ منْها كَسب الْحجامِ إِذَا شَار  قَالَ أَبو عبد اللَّه ع

  »P1F۲P.فَهو الْكُفْرُ بِاللَّه الْعظيمِ

 داند.  در اين روايت نيز امام صادق رشوه در مقابل ساير اقسام سحت قرار داده و آن را كفر به خداوند مي

 روايات دسته دوم:رشوه مصداقي از سحت 
دهد بلكه آن  بر خالف دو روايت اول و دوم اين باب، روايت چهارم و پنجم رشوه را در مقابل انواع سحت قرار نمي

 آورد.  را سحت به حساب مي

فَرْقَد عنْ أَبِي عبد اللَّه  و عنْ محمد بنِ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنِ ابنِ مسكَانَ عنْ يزِيد بنِ«

P2Fع قَالَ: سأَلْتُه عنِ السحت فَقَالَ الرِّشَا في الْحكْمِ

۳
P«  

»ع قَالَ: الس اللَّه دبنْ أَبِي عع يكُوننِ السع يفَلنِ النَّوع نْ أَبِيهع يمرَاهنِ إِبب يلنْ عع وتَةِ وينُ الْمثَم تنُ الْكَلْبِ  حثَم

  »P3F٤P.و ثَمنُ الْخَمرِ و مهرُ الْبغي و الرِّشْوةُ في الْحكْمِ و أَجرُ الْكَاهنِ

 بحث سندي در روايات باب
 بدون شك در بين روايات اين باب رواياتي كه از لحاظ سندي معتبر باشند مانند روايت اول و پنجم وجود دارد.  

                                                           
 1ح5كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به  باب  17وسايل جلد  1

 2ح5كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به  باب  17وسايل جلد  -2
 4ح5كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به  باب  17وسايل جلد  -3
 5ح5كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به  باب  17وسايل جلد  -4
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 ات باببحث داللي در رواي

 داللت روايات اين باب بر حرمت رشوه 
داللت اين روايات بر حرمت رشوه داللتي بين و واضح است و ترديدي در آن وجود ندارد چون اوالً در اين روايات 

عنوان سحت را بر رشوه تطبيق داده شده است و ثانياً در بعضي روايات آن را در شمار كفر به خداوند شمرده است و 

 كفر به خداوند باشد نه تنها قطعاً حرام است بلكه از محرمات كبيره است.چيزي كه 
 

 جمع بين روايات دسته اول و دوم 
مطلبي كه در بحث داللي روايات بايد به آن اشاره شود اين است كه در اين باب دو دسته از روايات مربوط به بحث 

كفر به خداوند به شمار آورده و دسته ديگري هم كه رشوه وجود دارد يك دسته رواياتي كه رشوه را قسيم سحت و 

كند اين است كه اين دو دسته از روايات  ذكر كه عقل هم آن را تأييد مي رشوه مصداق سحت قرار داده است. مطلب قابل

باهم تعارض ندارند بلكه جدايي رشوه از سحت در دسته اول به خاطر اين است كه رشوه از ابرز مصاديق سحت است 

آيد  تري است و كفر به خداوند به حساب مي ساير مصاديق سحت داراي گناه عظيمه همين خاطر و اينكه نسبت به و ب

 لذا در مقابل سحت قرار گرفته است و اين تقابل حقيقي نيست.  

 معناي كفر در روايات اين باب: كفر عملي 
فر در اين روايات به معناي كفر اعتقادي كه نكته ديگري كه در بحث داللي بايد به آن اشاره شود اين است كه ك

شود و داراي احكام خاص خود است، نيست بلكه يا به معناي كفر عملي و تنزيلي است نه كفر حقيقي  موجب ارتداد مي

كفر در معناي حقيقي خود داراي دو اصطالح است يك  او يا اينكه بگوييم كفر در اينجا به معناي حقيقي خود است منته

شود و كفر در  گويند و يك اصطالح خاص كه موجب ارتداد مي عام كه هر نوع ناسپاسي برجسته را كفر مي اصطالح

 اينجا به معناي عام آن است. 
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 شمول روايات نسبت به راشي و مرتشي  
نكته ديگري هم در بحث داللي روايات اين باب وجود دارد اين است كه ظاهر اين روايات اطالق دارد و هم شامل 

 شود.    راشي و هم شامل مرتشي مي

 بحث لغوي درباره واژه رشوه 

 معناي رشوه در كتب لغت  
از آنجايي كه واژه رشوه در روايات يك حقيقت شرعيه نيست بلكه يك حقيقت عرفيه است رجوع به كتب لغت در  

ما يعطيه گونه معنا شده است:  باشد. در مجمع البحرين رشوه اين رسيدن به معناي عرفي اين واژه داراي اهميت مي

ه قل ما تستعمل إال فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد والرشو

 الوصلة إلى الحاجة بالمصانعةگونه معنا شده است:  در قاموس به الجعل معنا شده است. در نهايه اين تمشية باطل.

آلخذ فأما ما فَالرَّاشي من يعطى الذى يعينه على الباطل و الْمرْتَشي اوپاخت  دستيابي به آنچه نياز دارد با نوعي ساخت

. در مايعطي البطال حق گونه معنا كرده است: . در المنجد اينيعطى توصال إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه

 .ء بِرفْق و مالينَة. فالرِّشاء: الحبل الممدود أصل يدلُّ على سببٍ أو تسببٍ لشىگونه معنا كرده است  مقاييس اللغه اين

 گذر رشوه از معناي اصلي به معناي كنوني  شناسي و مراحل  واژه
اصل رشوه به معناي حبل ممدود بوده است كه با ادال كه در قرآن آمده است ارتباط دارد ادال از دلو گرفته شده 

كشيدند  بستند و آن را مي انداختند براي اينكه آب بيرون بكشند و رشا هم از حبل است كه به دلو مي است كه در چاه مي

خواسته است. در  ، حبلي ميدلوي مي خواسته و آن دلو هم ،دو به هم نزديك هستند و در آب كشيدن اين حبل كه هر

انداختند براي اينكه آب بكشند،  هر حال اصل معناي رشوه همان حبل ممدود است كه با آن حبل دلوي را به چاه مي

هر چيزي كه سبب و رسيدن به چيزي با رفق و  بعد چون اين حبل ابزاري مهمي براي رسيدن به هدف بوده رشوه در

كه انسان پولي را بدهد تا  الوصلة إلى الحاجة بالمصانعةمالينه نه با قهر و زور بوده استعمال شده است و بعد در معناي 

براي او كاري بكنند استفاده شده است. ديگر اينجا حبل يا يك چيز فيزيكي نيست. سپس در مواردي كه به شخص 

اش اين است كه پولي  دهند تا كار خاصي براي او انجام دهد استعمال شده است. معناي بعدي صاحب موقعيتي پولي مي
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بكند استعمال شده است اين مراحل گذر واژه رشوه از اصلش به معناي كنوني آن  را بدهند براي اينكه ابطال حقي

 هست.

 مفهوم شناسي عرفي و لغوي واژه رشوه  

از آنجا واژه رشوه در روايات يك حقيقت شرعيه ندارد بلكه به معناي عرفي حمل شده است لذا بحث از مفهوم 

ك سري سؤاالت و نكاتي كه قبالً در ذيل آيات از حيث تفسيري عرفي و گستره لغوي اين واژه داراي اهميت است و ي

دهيم البته ناگفته نماند رجوع به كتب لغت و  مورد بررسي قرار گرفت در اينجا از حيث لغوي مورد بررسي قرار مي

مفهوم استناد به آن از اين باب نيست كه قول لغوي حجت دارد بلكه از اين جهت است كه كتب لغت راهي براي شناخت 

 باشد.  عرفي اين لغت مي

 قصدي بودن عنوان رشوه  

اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه رشوه در عرف و كتب لغت به عنوان يك مفهوم قصدي لحاظ  اولين نكته

لذا در مواردي كه پولي را به حاكم و  ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريدشده است 

اي  دهند و قصد و انگيزه اينكه قاضي به نفع او حكم را صادر كند نداشته باشد مثل اينكه به مناسبتي هديه ي ميقاض

 شود.  براي حاكم و قاضي ببرد ولو اين اعطا تأثيري در صدور حكم داشته باشد رشوه محسوب نمي

 لحاظ قيد پرداخت مال جهت ابطال حق در مفهوم رشوه

ا وجود دارد و در مكاسب شيخ هم مطرح شده است اين است كه اعطا سه صورت دارد نكته بعدي كه در اينج

دهد براي ابطال حق و صدور حكم ناحق. صورت دوم اين است كه  صورت اول اين است كه گاهي انسان مالي را مي

سوم جايي است كه  كند براي اينكه به نفع او حكمي را صادر كند چه به حق باشد و چه باطل. صورت مالي را اعطا مي

گيرد؟  دهد براي احقاق حق و دفع ظلم سؤالي كه وجود دارد اين است آيا مفهوم رشوه هر سه صورت را مي پولي را مي

شود يا  دهد شكي نيست اما اينكه آيا شامل قسم سوم هم مي در اينكه شامل قسم اول كه به جهت ابطال حق مالي را مي

توان درباره اين شمول يا عدم آن اطميناني پيدا كرد و بايد گفت نسبت به اين  د نميشو خير وقتي به كتب لغت رجوع مي

صورت شبهه مفهوميه وجود دارد شمولش نسبت به اين قسم براي ما محرز نيست و در ذيل آيه ادال هم گفتيم كه اين 

تعمل إال فيما يتوصل به إلى والرشوه قل ما تسشود. در قسم دوم هم با توجه به عبارت  قسم شامل حكم در آيه نمي
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و امثال آن باز شبهه مفهوميه نسبت به شمول اين قسم وجود دارد البته در اين قسم به نظر ما  إبطال حق أو تمشية باطل

گونه كه در مباحث  شود و اال شمولش در مواردي كه ابطال حق نباشد همان الواقع ابطال حق باشد شامل مي اگر في

شود اما در غير  نيست. پس به نظر ما مفهوم لغوي رشوه شامل قسم اول و جزيي از قسم دوم ميتفسيري گفتيم محرز 

 اين موارد شبهه مفهوميه وجود دارد و محرز نيست.   
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