
                                                                              ٢٠٥٦ :�ماره ثبت                                                                                                              

 
 

1 

 87-88               90جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اي از مباحث گذشته  خالصه
بحث در موضوع رشوه بود و سه آيه از آيات مرتبط با بحث را ذكر كرديم يكي آيه ادال بود كه به طور خاص مرتبط با 

كرد و دو آيه ديگر يكي آيه سحت و ديگري آيه اكل مال بالباطل بود كه به  بحث رشوه بود و بر حرمت آن داللت مي

  شد. كرد و منطبق مي طور عام بر حرمت رشوه داللت مي

 داللت آيه بخس بر حرمت رشوه 
و عنْ «در روايات بر بحث رشوه تطبيق داده شده است  85هود/» و الَ تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم«عالوه سه آيه فوق، آيه 

ع عنِ   يزِيد بنِ فَرْقَد قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه محمد بنِ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنِ ابنِ مسكَانَ عنْ

P0Fالْبخْسِ فَقَالَ هو الرِّشَا في الْحكْم

۱
P « .البته سند اين روايت به خاطر وجود محمد بن سنان در سلسله سند تام نيست 

 وجه تطبيق آيه بر بحث رشوه در حديث 
فرمايد در معامالت و در جايي كه حق كسي وجود دارد از حق  ست كه آيه ميگونه ا وجه تطبيق آيه بر محل بحث اين

داند و در حقيقت با حكم كردن باطل  او كم نگذاريد در روايت رشوه را هم از باب بخس و كم گذاشتن حق ديگران مي

 به نفع يكي از طرفين بالمالزمه به ضرر صاحب حق حكم شده و حق او پرداخت نشده است.

                                                           
 4ابواب آداب قاضي حاز  8كتاب قضا باب  27وسايل الشيعه ج ۱
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 لي روايت  بررسي دال
شود. البته اگر  شود يا مرتشي يا هر دو، بعيد نيست كه بگوييم شامل هر دو مي در اين كه روايت آيا فقط شامل راشي مي

فرض بگيريم اين حديث وجود نداشت اين رشوه چند صورت دارد يكي اينكه اين رشوه حالت معامله داشته باشد كه 

طل است چون اين معامله بر امر حرام و تكسب به حرام است و در اين صورت بدون وجود اين روايت هم اين معامله با

اگر اين پرداخت رشوه حالت معامله نداشت از باب اعانه بر اثم اين پرداخت حرام است البته در فرض مذكور اين 

 دانند، مفيد فايده است.   روايت و تطبيق آن براي كساني كه اعانه بر اثم را حرام نمي

 به غيرمالي  هوم رشوه نسبت به مرتشيعدم شمول ادله و مف 
نكته و بحثي كه در ذيل مفهوم رشوه و در سعه و ضيق دايره مفهوم رشوه وجود دارد اين است كه آيا اين بحث شامل 

شود غير مال باشد مثل اينكه او را در انتخابات حمايت كند يا  مواردي كه مرتشي به و آنچه به عنوان رشوه مطرح مي

 شود يا خير؟   ها باعث شهرت او شود، مي ح كردن او در رسانهاينكه با مطر

 بررسي عدم شمول از لحاظ مفهومي و روايي  
در خصوص مفهوم رشوه آنچه در مجمع البحرين و ديگر كتب لغوي آمده است بحث اعطا مطرح شده است كه ظهور در 

اين است كه بگوييم نسبت به شمول اين موارد شبهه كند. و حداقل  امور مالي دارد چون اعطا به امور غيرمالي صدق نمي

و ترديد وجود دارد. و حتي از لحاظ ارتكازي هم ترديد و جود دارد و در شمول نسبت به اين موارد شبهه مفهوميه 

 وجود دارد. 

 بررسي عدم شمول به لحاظ ادله قرآني 
روايات عنوان ادال، اكل سحت و يا اكل مال بالباطل رسد چون در  اما به لحاظ ادله قرآني هم اين شمول بعيد به نظر مي
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وجود دارد كه مربوط به امور مالي است نه امور غيرمالي و به الغا خصوصيت در اين موارد هم اطميناني نيست چون 

ممكن است نسبت به امور مالي در بحث عنايتي وجود داشته باشد لذا از لحاظ ادله قرآني هم حكم شامل امور غيرمالي 

شود و يا اينكه اگر در بحث تنزيلي بكنيم اين است كه در مورد بحث شبهه مفهوميه وجود دارد و حكم اين موارد  نمي

اين است كه اگر اعانه بر اثم را مطلقاً حرام دانستيم اين موارد از باب اعانه بر اثم حرام است و اال حرمتي براي اين 

 ها حمل شود. حرمي بر آنموارد ثابت نيست مگر اينكه عنوان ثانويه م

 شمول مفهوم و حكم رشوه نسبت به هبه غير معوضه
شود اما بحث و سؤالي كه در اينجا مطرح  قبالً بيان كرديم كه رشوه شامل اجرت، هديه وجعاله و امثال اين موارد مي

دهد و گاهي هبه غير  است اين است كه هبه بر دو قسم است گاهي هبه معوضه است كه در قبال كاري يا مالي هديه مي

دهد براي اينكه او را تحت تأثير قرار دهد و قلب او را به سمت خود  اي به شخصي مي معوضه است به اينكه مثالً هديه

دانند كه دادن هديه براي اين است كه جلب محبت كند به خالف  اي هم فرق رشوه و هديه همين مي متمايل كند، و عده

كند براي اينكه حكمي به نفع او صادر شود، حال آيا حكم حرمت رشوه شامل هر دو  رشوه كه مالي را پرداخت مي

شود؟ مرتكز عرفي و ظهور در ادله اين است كه ادال و دفع مال به غرض  شود يا فقط شامل هبه معوضه مي مورد مي

ه وجود ندارد و اگر هم در اينكه قاضي يا حاكم حكم به باطل كند، حرام است و فرقي بين اين قيود مطرح در اين مسئل

بعضي روايات رشوه مقابل هديه قرار گرفته است به تاكيد بر اهميت مطلب است پس آنچه مهم است غرض و نيت 

باشد كه  شود كه آنچه مهم است ادال و دفع لغرض الباطل مي باشد و در آيات قرآني هم همين مطلب فهميده مي معطي مي

 ند.ك بر هديه غير معوضه هم صدق مي
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 حكم اعطا مال متأخر از حكم 
بحث و نكته ديگري كه در مفهوم و حكم رشوه مطرح است موضوع اعطا متأخر از صدور حكم است و اينكه آيا مفهوم 

گونه به نظر برسد كه  شود يا خير؟ هر چند ممكن است در ابتدا اين و حكم حرمت اعطا رشوه شامل اين مورد هم مي

قبل از صدور حكم است اما طبق ارتكاز عرفي از ادله هر گاه صدور حكم متأثر از پرداخت ظهور ادله در حرمت اعطا 

و اعطا مال باشد ولو اينكه بر آن اعطا توافقي صورت نگرفته باشد و ولي مثالً قاضي علم دارد كه اگر حكم باطل بدهد 

ر وجود نداشته باشد رشوه محسوب شود ولي اگر اين تأث شود، اين اعطا رشوه محسوب مي به او مالي پرداخت مي

شود و حكم رشوه را ندارد و حرمتي ندارد مگر اينكه اين اعطا باعث تشويق قاضي در صدور حكم باطل شود كه  نمي

 اگر قائل به حرمت مطلق اعانه بر اثم شديم از باب اعانه بر اثم حرام است.

 ميزان تأثير رشوه بر صدور حكم 
 ور حكم چند صورت قابل فرض است.در ميزان تأثير رشوه بر صد

 تمام العله يا جز العله بودن رشوه در صدور حكم 
گاهي اعطا مال و پرداخت رشوه تمام العله و گاهي جزالعله در صدور حكم است به اين صورت كه اگر اين اعطا مال 

 شد كه حكم اين صورت واضح است.  نبود حكم به باطل صادر نمي

 حكم دو عامل مستقل در صدور 
اي كه اگر هر يك از اين دو عامل منتفي  گاهي در صدور حكم باطل دو عامل مستقل در كنار هم وجود دارد به گونه

شود مثالً حتي اگر اعطا رشوه منتفي شود به هر علت ديگر قاضي حكم باطل را  شود عامل ديگر باعث صدور حكم مي

كند و عبارت يعطيه ليحكم له كه در  ين مورد هم صدق ميكند كه ظاهراً حكم حرمت و عنوان رشوه در ا صادر مي
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 كند چون به هر حال اين پرداخت تأثيري در صدور حكم دارد. شده بر اين مورد هم صدق مي تعريف رشوه بيان
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