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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بررسي رشوه در شريعت اسالمي

 .استاد ديپارتمنت ثقافت اسالمي پوهنتون پوليتخنيك كابل پوهنيارعبدالحليم حكيمي

 خالصه

از جمله جرايمي است كه همه اديان آسماني به خصوصو دين مبين اسالم  درمقابل آن مبارزه نموده  رشوه

 هاز منظرلغوی به اين مسئله پرداختسعي شده اين مقاله دراز اين رو وآن را به شديد ترين لحن رد نموده است 

ني،احاديث نبوی  صلي آات قريمستند با آ،سالمي را در مورد اين پديده  شومو از سوی ديگرموقف شريعت ا

را از آن را از يك جانب وموارد جواز آن اضرار ومفاسداهلل عليه وسلم ،اجماع وقياس به بررسي گرفته وهکذا 

 .مجموعه نسبتا كاملي را ختيار خواننده گان قرار گيردتا  تحقيق قرار داده موردجانب ديگر،

به گونه كتابخانه ای باروش تحليلي توصيفي صورت  تحقيق هذا كه به منظور تبيين جوانب مختلف رشوه ،

 گرفته وبا نتيجه گری وفهرست مراجع پايان يافته است.

 رشوه ، موقف شريعت ، اضرار رشوه ، راه های جلو گيری از رشوه ،انواع رشوه. واژه هاي كليدي :

 مقدمه

طاهرين محمد وعلي آل بيته الطيبين الالحمد هلل رب العلمين والصلوه والسالم علي سيد االنبياء والمرسلين 

 واصحابه الذين قاموا بتبليغ دينه ونشر دعوته وعلي من تبعهم واهتدی بهديهم واستن بسنتهم الي يوم الدين.

رشوه را به عنوان اكل مال به ت وصيانت از مال انسانها است،دين مقدس اسالم كه يکي از اهدافش حماي

عني ي طوريکه قرآن كريم مي فرمايد )واَلَ تَأْكُلُوآا أَمْوَ لَکُم بَيْنَکُم بِالْبَـاطِـلِ( باطل،حرام وممنوع قرار داده است

وهکذا در احاديث رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلم نيز شما مال های يکي ديگر تان را به طريقه باطل نخوريد.

رشوه دهنده رشوه گيرنده وواسطه  رشوه منع قرار داده است طوريکه مي فرمايد:لعنت خداوند جل جالله باد بر

 رشوه.

اين مرض درشرايط كنوني نامهای مختلفي را بخود گرفته است بعضي ظاهر وبرخي مخفي وگاهي هم به 

شکلي عرض اندام مي كند كه حقيقت آن را پنهان مي كند،حتي كار بجايي رسيده كه اين پديده به يك روش 

 عمومي در زندگي مردم مبدل گشته است.
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 ت تحقيقاهمي

 اهميت موضوع از آثار پر خطری كه اين پديد ه شوم درجامعه دارد  اشکار مي گردد. .1

 ثار منفي آن .آهي عامه مردم از حکم شرعي رشوه وگاآنا  .2

 اين تحقيق كمك خوبي برای قضات وحارنواالن برای جلو گيری ازين پديده شوم بوده ميتواند. .3

 .رشوه ردم به شناخت ابعاد گوناگونضرورت عامه م .4

 هدف تحقيق

 شناسايي حکم رشوه درشريعت اسالمي.  .1

 دريافت راه های جلو گيری از رشوه ازمنظر اسالم  . .2

 ايجاد اصالحات در عرصه های مختلف اداری ،سياسي و اجتماعي واقتصادی. .3

 مي كنند.فعاليت رشوه،كه درامرمبارزه عليه فساد اداری و به ويژه  نهادهايي كمك وهمکاری با .4

 تحقيقروش 

ای: دراين بخش، نظريات مرتبط با رشوه،با مراجعه به كتاب خانه ها  از منابع علمي معتبر روش كتابخانه -

 جمع آوری شده است.

تحليلي: در اين روش منابع علمي ديني مرتبط با رشوه در شريعت اسالمي ، توصيف و  -روش توصيفي  -    

 تحليل شده است.

 جرم رشوه از ديد كاه اسالمتحقيق: بررسي  موضوع مورد 

 تعريف رشوه

رشوه لفظي است عربي كه كه ازريشه )ر ش و(گرفته شده وبه سه صورت ؛با فتح؛ضم وكسر)راء(به كار 

 رفته است .اين كلمه مفرد است وجمع آن)رُشا(يا )رِشا( )با ضم يا كسر راء(به معني پاره يا مزد ميباشد.

 (.11)( است،اما معادل فارسي ان پاره ميباشد.bribeمعادل اين كلمه به زبان انگليسي )

 (.7)رشوه  عبارت است از ريسمان دلو كه يك طرف آن به آب وصل شود. 
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همچنان اين لفظ به سر پرنده اطالق مي شود وقتيکه گردن خود را برای خوردن غذا به سوی مادرش 

 دراز مي كشد.

خودرا بلند مي كند تا حركت نمايد،ونيز اين لفظ وهکذا اين لفظ به چوچه آهو استعمال ميشود وقتيکه 

 نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.،به ساقه نباتات از قبيل تاك وكدو

 (.17)صاحب قاموس مي گويد:رشوه چيزی است كه انسان را به هدفش بوسيله تقلب برساند. 

ن برای فالحت وزراعت زان برای آماده كردن رميست به معنای كود وخاشاك كه كشاوررشوه اسم مصدر ا

  .بزمين كشاروزی پخش مينمايند

وجه نام گذاری رشوه اين است همان طوريکه  كود زمين را برای زراعت اماده نموده ريسمان دلو آب را 

ازته چاه بيرون ميشکد رشوه هم مرتشي را برای انجام كارراشي اماده ومرتشي را به سوی راشي جلب مي 

 نمايد.

 دراصطالحتعريف رشوه 

قبل از ارايه تعريف اصطالحي رشوه الزم به ياد آوری است اينکه آنچه كه معني لغوی دقيق نداشته باشد 

معني اصطالحي وشرعي دقيق نيز نميداشته باشد ،زيرا هر واژه ابتداء از نظر لغوی وضع واستعمال ميشود، 

درميايد.رشوه نيز از همين نوع واژه سپس همان معنای لغوی با اضافه يك تعداد شروط به اصطالح شرعي 

 هااست بناء برای رشوه تعاريف متعددی ارايه شده است كه ذيال به آن اشاره ميشود:

ابن العربي درعارضه االحوذی مينويسد:رشوه مالي است كه از طرف شخصي برای صاحب قدرت داده 

 (.1) شودتا كمك وی را به يك امر ناجايز جلب نمايد.

عسقالني مي گويد:رشوه چيزی است كه بدون عوض گرفته شود وگرفتن آن نيز عيب پنداشته ابن حجر 

 شود.

 صطالح فقهي رشوه يعني چيزی كه مدعي ومدعي عليه به حاكم پرداخت مي كنند.درا

با يك نگاه درتعريفات گذشته چنين نتيجه مي گيريم كه همه اين تعريفات به يك نقطه تاكيد دارند وآن 

گرفتن مال در برابر يك عمل حرام وناروا، است،اما به نظر مي رسد كه تعريف ابن العربي وتعريف  عبارت از

 د.بت به ساير تعاريف جامع تر باشجرجاني نس
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 حرمت رشوه در شريعت اسالمي

 درتحت اين  عنوان داليل حرمت رشوه به شرح ذيل ارايه ميشود:

 اول: تحريم رشوه در قرآن كريم

عنوان اولين منبع شريعت اسالمي رشوه را حرام قرار داده است زيراكه رشوه كسب غير قرآن كريم به 

مشروع وحرام بوده ،خوردن مال مردم  بطريقه باطل،ووسيله فساد درجامعه، ميباشد. لذاقرآن كريم درآيات 

 متعدد اين پديده شوم را حرام قرارداده است كه ذيال ارايه مي گردد:

مِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ءِثْأَمْوَ لَکُم بَيْنَکُم بِالْبَـطِـلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَي الْحُکَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِِّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ بِاالْواَلَ تَأْكُلُوآا -1

 . 111سوره بقره، آيه  ؛«

وال مردم به گناه، و اموال يکديگر را به باطل ]و ناحق[ در ميان خود نخوريد و برای خوردن بخشي از ام»

 «]قسمتي از[ آن را ]به عنوان رشوه[ به قضات ندهيد، در حالي كه مي دانيد ]اين كار، گناه است[.

اين آيه شريفه با صراحت مي فرمايد كه اگر كساني از طريق رشوه در دادگاه، حاكم شوند، مال مورد نزاع 

 اموال را حالل نمي كند.بر آنها حرام خواهد بود و حاكميت ظاهری در دادگاه، 

ـلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْکُم بَيْنَهُمْ أَوْ »خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: -2 سَمَّـعُونَ لِلْکَذِبِ أَكَـّ

طِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـءًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَيْنَهُم بِالْقِسْ

 . 42سوره مائده، آيه « 

آنها بسيار به سخنان تو گوش مي دهند تا آن را تکذيب كنند. مال حرام فراوان مي خورند. اگر نزد تو » 

از  آمدند، در ميان آنان داوری كن يا ]اگر صالح بود[ از آنان دوری كن ]و آنها را به حال خود واگذار[ و اگر

آنها صرف نظر كني، به تو زياني نمي رسانند و اگر ميان آنها داوری كني، با عدالت داوری كن كه خدا عادالن 

 «را دوست دارد.

 دو: تحريم رشوه درسنت 

احاديث زيادی در مورد تحريم رشوه از نبي اكرم صلي اهلل عليه وسلمرو ايت شده است كه با استقراءهمه 

 مت رشوه از منظر احاديث از سه منظر ثابت مي شود :انها ميتوان گفت كه حر
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 منظر اول :حرمت كسب ومال حرام -1

 دراين مورد احاديث فراواني وارد شده است كه ذيال  ارايه مي گردد:

از ابي بکر صديق )رض(روايت است كه رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلمفرموده است:)كل جسد نبت من -

ن اولي وبهتر آسحت فالنار اولي به( يعني هر جسم وجسدی كه به حرام تغذيه شود اتش دوزخ برای 

 (.14)است.

حت د:)كل لحم انبته بالسابن جرير از ابن عمر روايت مي كند كه رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلمفرمودن -

فالنار اولي به قيل وما السحت؟قال الرشوه في الحکم(يعني هر گوشتي كه با سحت نموكرده باشد اتش 

دوزخ برايش بهتر است،وگفته شد سحت چيست؟ ان حضرت صلي اهلل عليه وسلمفرمودند:سحت عبارت 

 (.11)است از رشوه درقضا.

  منظر دوم:حرمت تحفه وهديه براي مسولين -2

   دراين راستا نيز احاديث زيادی آمده است  كه درراس آنها حديث مشهورابن اللتيبه ميباشد كه ابي

حميد ساعدی روايت مي كند كه رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلم عبد اهلل ابن اللتيبه را مسول جمع آوری 

است واين برای من  صدقات در بني سليم مقرر نمود، وقتي كه باز گشت نمودگفت اين صدقات برای شما 

بعد از  هاستاده شده خطبه ای را ايرادنمودصلي اهلل عيه وسلم  حال رسول اكرمن هديه داده شده است ،دراي

مي  يندآحمد وثنای اهلل)ج( گفت:)چه شده مردماني را كه مسوليت اموری را برايشان ميسپاريم وقتيکه مي 

خانه پدر ومادرش نمي نشيند وببيند كه درشده است چرا گويند:اين برای شما است واين برای من تحفه داده 

 اين چنين تحايف برايش مي آيدويا خير؟.

اين حديث دليل است برای اين كه تحايفي برای مسولين داده مي شود برای خودشان حرام وناروا است 

 (.11)ن را اخذ مي كنند پس بايد آن را به بيت المال مسترد نمايند.آواگر 

 

 سوم:تحريم رشوهمنظر  -3

 در مورد تحريم رشوه به صراحت نفرين ولعنت گفته شده است.
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از ابي هريره روايت است كه فرمودند:)لعن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلمالراشي والمرتشي والرايش(يعني 

 (.6)رسول اكرمصلي اهلل عليه وسلمرشوه دهنده،گيرنده،وواسطه بين هردو رامورد لعنت قرار داده است.

درحقيقت لعنت طرد واخراج از رحمت اهلل .اين حديث هر سه عنصر رشوه را مورد لعنت قرارداده است     

)ج(است واين سزای كسي است كه مرتکب گناه كبيره شده باشد،ولعنت خداوند اتش دوزخ است چنانچه در 

 حديث ديگری آمده است كه رشوه دهنده ورشوه گيرنده هردو دراتش دوزخ اند.

 تحريم رشوه به اجماع امتسه: 

های دليل ديگری كه بسياری از فقهاء در اثبات حرمت رشوه به آن استناد كرده اند، اجماع همه فرقه

و هي حرامٌ باإلجماع؛ رشوه بنابر اجماع حرام »اسالمي، است.چنان كه شوكاني در نيل األوطارمي نويسد: 

 (.13)است.

 چهار:حرمت رشوه از نظرعقل وقياس

باتوجِّه به اين كه معموالً رشوه دادن ورشوه گرفتن برای ابطال حق و رسيدن به يك هدف غير قانوني و 

نامشروع صورت مي پذيرد عقل سليم به قباحت و زشتي آن پي مي برد؛ براين اساس عقل مي تواند حرمت 

 به حقوق ديگران است. رشوه را نيز بفهد؛ زيرا رشوه جز در موارد خاص، از مصاديق ظلم و جور و تجاوز 

 انواع رشوه از لحاظ حكم

 رشوه صورت های مختلف ميتواند داشته باشد ؛كه حکم آن در هر مورد ؛فرق مي كند :

 حکم رشوه برای احقاق باطل يا ابطال حق-الف

 حکم رشوه برای حصول حق ويادفاع از حق -ب

 يا رايش حکم رشوه وسيط-ج

 بطال حقحكم رشوه براي احقاق باطل يا ا-الف

رشوه به شکل عموم حرام وناروا است؛ كه برای حرمت آن اين گونه  رشوه برای احقاق باطل يا ابطال حق؛

 قبال به تفصيل ذكرگرديد.كه داليل زيادی از قرآن ؛سنت ؛اجماع واقوال علماء  نقل شده است 

 حكم رشوه براي حصول حق يا دفاع از حق-ب
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ضرروظلم ودروقت ضرورت كه بدون تاديه رشوه هيچ راهي وجود رشوه برای حصول حق ويا برای دفع 

نداشته باشد حالتي است كه انسان در وضع اضطرار قرار ميداشته باشد؛آيا دراين صورت دادن رشوه جواز دارد 

 ويا خير دراين  مسئله علماء به دو دسته تقسيم شده اند :

ول حق يا ويا دفع ظلم جواز دارد وگناهيکه دراين :به اين عقيده اند كه رشوه دادن به منظور حصدسته اول

 زمينه به وجود ميايد اين گناه بدوش كسي ميشود كه رشوه را اخذ نموده است اين قول جمهور فقهاءاست.

  داليل دسته اول

يات واحاديث استدالل نموده اند كه آجمهور علماءكه به جواز رشوه ؛به منظور دفع ضرر وظلم ؛باور دارند به 

 اشاره ميشود : هانآال به ذي

 كريمقرآن 

( بقره مٌ حِيبه اين قول اهلل متعال استدالل نموده اند )فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ واَلَ عَادٍ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللِّهَ غَفُورٌ رَّ-1

 173ايه

ناهي ضرورت،دراين صورت گپس كسيکه ضرورتمند شود درحاليکه نه ظلم كننده باشد ونه تجاوزكننده از قدر 

  (.4وخداوند بخشاينده ومهربان است.) بر وی نيست

 71آيه متبركه )وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(حج /-2

 خداوند ج برايشما دردين كدام سختي وحرجي نفرموده است.

 حديث

 ه ميکنيم:احاديث متعددی دراين مورد روايت شده كه به تعدادی زا آنها اشار

ابن عباس روايتي را از رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلم نقل مي كند مي فرمايد )ان شاعراً اتي النبي صلي  -1

عني  يك ي اهلل عليه وسلمفقال:يا بالل اقطع لسانه عني ؛فاعطاه اربعين درهماً وحله؛فقال قطع اهلل لساني(.

ر صلي اهلل عليه وسلمگفت ای بالل زبان اين شاعر شاعر در نزد رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلمآمد،پيامب

از من كوتاه كن ،پس بالل برای آن شاعر چهل درهم داد وشاعر درجوتب گفت خداوند زبانمن را قطع 

 (.3).نمود
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 ازابن مسعود روايت شده است كه وی روزی در سرزمين حبشه گرفتار شد ودو دينار داد تا رهايش كردند.  -2

 (.16)برای دفاع از جان ومال قول كرده اند.،واز گروهي از تابعين روايت شده كه ايشان به جواز پول دادن  -3

 وجه استدالل: حادثه ابن مسعود دليل است برای جواز رشوه به منظور دفاع از جان ؛مال ودفع ظلم. 

 اثر

رشوه سلطان ميباشد؛ آن جصاص در تفسير خويش نوعي از رشوه را ذكر مي كند كه آن عبارت از  .1

اين است كه كسي برای سلطان ويا پاد شاه رشوه بدهد تا از ظلم وی درامان شود اين گونه رشوه برای 

 (.1)كسيکه آن رامي كيرد حرام بوده اما برای كسيکه آن را ميدهد جايز ميباشد.

از جابر  ابن زيد وشعبي روايت شده كه گفته اند: باكي نسيت كه شخصي برای دفاع از جان ومال   .2

 خود رشوه بدهد وقتي از ظلم بترسد.

از وهب  بن منبه روايت شده است كه گفت: در صورتيکه رشوه را برای دفاع از دين ومال خود بدهي؛  .3

که ته است:ما به اين استدالل مي كنيم كه كسياين گونه رشوه حرام نيست؛ابوليث سمر قندی فقيه گف

 (.11)برای دفاع از مال وجان خود رشوه بدهد ،حرام نيست.

 به اين عقيده اند كه رشوه به طور مطلق حرام ونا جايز است ؛اين قول امام شوكاني است. :دسته دوم

 داليل دسته دوم

 وی به دالی ذيل استناد مي كند:امام شوكاني كه عقيده دارد رشوه به صورت عموم حرام است؛ 

 عموم داليلي كه به حرمت رشوه داللت مي كند. .1

. يعني شما مال های يکي ديگر خود را به طريقه 111( بقره/واَلَ تَأْكُلُوآا أَمْوَ لَکُم بَيْنَکُم بِالْبَـطِـلِايه) .2

 باطل نخوريد.

نکه با دادن رشوه به حکم خداوند رشوه برای انجام يکي از دو چيز داده مي شود يا اي،عالوه براين .3

برسد در صورتيکه برحق باشد؛ اين خود حرام است زيرا چيزی كه داده شده برای يك كار واجب داده 

شده كه بدون دادن اين مال انجام اين امر باالی آن شخص واجب والزم است كه از جمله وظايفش 
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د تاچيزی را بدست ارد كه حقش نيست؛اين محسوب ميشود وبايد آن را انجام دهد؛ واگر رشوه ميپرداز

 (.13))خوردن مال به ناحق (قبيحتر ازآن است.

چيزی كه گرفتنش حرام است دادنش نيز حرام است.بديهي است  "ماحرم اخذه حرم اعطاءوه"قاعده  .4

 رشوه حرام باشد دادن آن نيز حرام است.گرفتن وقتي كه 

 حكم رشوه براي وسيط  يا رايش -ج

ای سفارش گران وشفاعت گران داده ميشود  تا در نزد سلطان وساطت يا شفاعت نمايند؛برای آن چه كه بر

كسيکه ميپردازد جايز است؛)طوريکه بيان گرديد(در صورتيکه حق كسي تلف نشود وباالی كسي ظلم نشود 

 وحاجتش مباح باشد.

بين فقهاء در ؟جايز است يا خيرا آاما آن چيزی را كه وساطت كننده گان ويا شفاعت كنند گان مي گيرند ي

 حالت های مختلف آن فرق قايل شده اند:

درصورتيکه پول دهنده باالی وساطت كننده شرط بگذارد كه پول را به منظورشفاعت ووساطت حالت اول:

 نزد كار گذار ؛برايش ميدهد دراين صورت گرفتن چنين پول به اتفاق علماء،ناروا وناجايز است.

 داليل

وارده مورد حرمت رشوه؛طو ريکه دراين داليل گرفتن ،دادن وواسطه رشوه همه را حرام  عموم داليل -1

 .قرار داده است

 2آيه مباركه )وتعاونوا عالي البر والتقوی والتعاونوا علي االثم والعداون(مايده /  -2

 .يعني دركار های نيك وتقوی با همديگر كمك نموده ودر كار های گناه وتجاوز،همکاری ننماييد 

درصورتيکه مال دهنده باالی شفاعت كننده يا وساطت كننده شرط نگذارد، اما به عنوان هديه حالت دوم:

  وتحفه  وشکر منعم ،چيزی را برايش اعطا نمايد وبگويد كه اين پاداش كار تان است.

 دراين صورت فقهاءدو نظريه دارند:
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وا وحرام است، اين نظر جمهورفقهای حنفي گروهي از فقهاء به اين نظر اند كه گرفتن آن،نا رنظراول:

،زيرا وقتي كه اين مال راپاداش تعيين كرد،مانند شرط سنت،شافعي،مالکي وحنابله يعني همه مذاهب اهل 

 (.1)قرار گرفت.

گروه ديگری از فقهاءبه اين نظر اند كه گرفتن آن جواز دارد اين گروه عبارت مذهب ظاهريه است نظر دوم:

ن كار نيك است ومااين را نيك مي پنداريم زيرا اين از جمله شکر منعم وهديه ای آرفتن كه مي گويد كه گ

 . است كه به رضايت وطيب نفس داده شده است

حالت سوم اين است كه رشوه دهنده هيچ گونه شرطي را  باالی شفاعت كننده ووساطت كننده حالت سوم: 

 برايش بدهد  دراين حالت هم سه نظريه است: وضع نکند بلکه دهنده مال بعد انجام كارش چيزی را

 اين است كه به صورت مطلق گرفتن آن؛حرام ونا روا ميباشد.نظر اول:

كسانيکه به عدم جواز تحفه وهديه به شفاعت كننده گان ووساطت كننده گا، عقيده  دارند داليل دسته اول:

 طور ذيل استالل نموده اند:

 گرفتن مال به منظور شفاعت ووساطت داللت مي كنند كه قبال ذكر شد.عموم داليل ای كه به تحريم  -

عن ابي امامه عن النبي صلي اهلل عليه وسلم قال:)من شفع الخيه بشفاعه فاهدی له هديه عليها،فقبلها،فقد  -

 (.12)اتي بابا عظيما من ابواب الربا(

وسلمفرموده اند:كسيکه برای برادرخود از ابي امامه روايت شده است كه رسول اكرم صلي اهلل عليه  -

شفاعت نمايد واوقبول كند،به تحقيق دروازه ای از دروازه های ربا وسود را باز نموده است.اين حديث به 

 صراحت،حرمت گرفتن هديه به منظور شفاعت را،بيان مي كند.

صالح عامه هديه برای سفارش كننده وشفاعت كننده مانند اجرت است،شفاعت از جمله امور وم -

است؛اجرت گرفتن دربدل اجرای مصلحت عامه،حرام است.  روايت شده كه يك نصراني در بيروت زندگي 

ميکردوبه نزد امام اوزاعي آمد وبرايش گفت:والي بعلبك بااليم ظلم مي كندومن مي خواهم كه نامه ای 

ش گفت :اگر مي خواهي كه برايش نوشته كني واين مشك عسل را نيز اخذ نمايي،امام اوزاعي )رح( براي

مشك عسل را بگيرم نامه برايت نوشته نميکنم اما اگر مي خواهي كه نامه برايت نوشته كنم اين مشك 

عسل را مسترد كن،نصراني مشك عسل را مسترد كرد وامام اوزاعي برايش نامه نوشت تا به والي بعلبك 
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گرفت وبه نزد والي بعلبك رفت، نامه را ببرد وخراجش را تقليل دهد،نصراني مشك عسل ونامه هردو را

 (.11)برايش داد،والي بعلبك،سي درهم از خراجش را،بخاطر نامه امام اوزاعي،تقليل داد.

 اين است كه گرفتن آن جايز است ؛اين نظر مذهب ظاهريه وقولي از مذهب حنفي ومالکي ميباشد.نظردوم :

اعت جايز ميدانند به احاديث وامور عقلي استدالل كساني كه گر فتن مالي را دربدل شفداليل دسته دوم:

 نموده اند:

از جابر بن عبداهلل روايت شده است كه رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلم فرمودند)من اوتي اليه معروف،فوجد 

 (.1)فليکافيه،ومن لم يجدفليثن به،فان من اثني به فقد شکره، ومن كتمه فقد كفره(

يعني كسيکه برايش نيکي وخوبي صورت بگيرد،اگر چيزی داشت بايد پاداش آن را بدهد،اگر چيزی نداشت 

بايد تعريف  وتمجيد آن را نمايد،زيرا تمجيد ش شکر گزاری آن است وكسيکه كتمان كند،كفران نعمت نموده 

 است. 

را داشت،حاال نيز جايز است  اين است كه اگرقبل ازين؛عادت  وتعامل هديه گرفتن از آن شخصنظر سوم :

 واگرنداشت جايز نيست.

 رشوه مفاسد و زيانها

 ررض و داشته فردی جنبه جرائم و گناهان ای پاره: نمود تقسيم توان مي دسته به را گناهان و جرائم اصوالً 

 مضر مرتکب خود برای پذيرد، انجام خفا در كه خمر شرب مانند گردد؛ برمي مرتکب فرد خود به زيانش و

 . ندارد جامعه با چنداني ارتباط و بوده

امِّا برخي از گناهان و جرائم عالوه بر آثار زيانبار فردی، آثار نامطلوب و زيانبار آن دامنگير اجتماع نيز مي 

   شود. و براين اساس از هر دو جنبه قابل بررسي است.

ماعي دارد و از دو جنبه قابل بررسي گناه رشوه، از جمله گناهاني است كه آثار و پيامدهای فردی و اجت

 است. 

 زيانها و مفاسد فردي

 قساوت و سنگدلى -1
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 همنزل به انسان، تغذيه و خوراك. شود مي محسوب حرام كسب و «باطل به مال أكل» بارز مصاديق از رشوه 

 هك قلب در اثرش باشد، حالل و پاكيزه تغذيه، و خوراك آن اگر پس شود؛ مي ريخته زمين در كه است بذری

صفا، ظاهر مي شود و از اعضاء و جوارحش جز خير و نيکي تراوش نمي  و رقِّت از است بدن سلطان منزله به

كند. امِّا اگر خوراك و تغذيه اش پليد و حرام باشد، آثار زيانبار معنوی در قلب آدمي دارد. خوردن مال حرام 

را مکدر،تيره و چون سنگى جامد و سخت مى چون سمِّى كشنده حيات معنوى قلب ر انابود مى كند و آن 

گرداند و در اثر قساوت و ظلمت، اميد خيری به او نخواهد بود و ديگر هرگونه سخن حقِّ و پند و اندرزى را 

 .كند نمى اثر او در نمى پذيرد و آه و ناله هيچ مظلومى و حتِّي سخت ترين مناظر رقِّت بار، 

اثر منفي كسب حرام در فرزندان نيز ظاهر مي شود: رسول خدا صلي اهلل عليه  اين است كه توجِّه قابل نکته 

 يعني كسب ودرآمد حرام در اوالد انسان تاثير مي گذارد. وسلم فرمود: )كسب الحرام يبيِّن في الذرية(

 ـ قبول نشدن دعا و عبادت 2

عبد ان ال» عليه وسلم فرمود: رشوه يکى از موانع قبولى دعا و عبادت است. پيامبر گرامى اسالم صلي اهلل

ليرفع يده الى اهلل و مطعمه حرام، فکيف يستجاب له و هذا حاله . همانا بنده دستش را ]براى دعا[ به درگاه 

 .شود؟برد در حالى كه خوراكش حرام است. با چنين حالى، چگونه دعايش مستجاب مىخدا باال مى

حبَّ أن يستجاب دعاؤه فليطيب مطعمه و مکسبه{؛ هر كس رسول اكرم صلي اهلل عليه وسلم فرمود: }من ا

 كند، پاكيزه نمايد.خورد و كسب مىدوست دارد دعايش مستجاب شود، آنچه را مى

 سختى حساب و عذاب اخروى -3

كسي كه در جمع كردن ثروت توجِّهى به حالل و حرام نکرده و با رشوه خوارى، ثروت اندوخته و روزى 

ه است در اين دنيا در دوزخى از آه يتيمان و درماندگان زندگى مى كند كه در آخرت خويش را به دست آورد

 .نيز به جهنِّمى پاينده تبديل شده دمار از روزگارش درخواهد آورد

آويزند و او را در موقف حضور به او مىو نيز در روايات آمده است كه: زن و فرزندان آدمى در روز قيامت 

بستان. به درستى كه ما جاهل به احکام گويند: پروردگارا! حق ما را از اين شخص و مىدارند پروردگار بازمى

 حرام به ما خورانيد و ما عالم به آن نبوديم. بوديم و او ما را تعليم نکرد و غذاىشريعت 

 زيانها و مفاسد اجتماعي
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عرصه اجتماع نيز زيانها و مفاسد  اين پديده شوم، در -كه به برخي اشاره شد  -افزون بر مفاسد فردى رشوه 

 فراواني دارد كه به برخي اشاره مي شود:

 رشوه مانع اجراي عدالت و قانون -1

 ترين مانع اجراىرشوه و عدالت، دو دشمن ديرين يکديگرند، به طوری كه اين پديده شوم اجتماعي، بزرگ

حقوق و قوانين اجتماع از اجراى قانون و  آيد. متخلِّفين و متجاوزين بهعدالت اجتماعى و قانون به حساب مى

عدالت نمى هراسند، و ستمديدگان و محرومان اجتماع هم از اجراى آن مأيوس مي گردند؛ زيرا مى دانند با 

گردد كه قانون به سود تهيدستى آنها كسى به فريادشان نخواهد رسيد. ازاين رو، اين عمل ناصواب موجب مى

حقوق ضعيفان پايمال شود، زيرا مستمندان و طبقه متوسِّط قدرت پرداخت رشوه را اغنيا و اقويا اجرا گردد و 

اى در دست اغنيا و اقويا براى ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان ندارند و در نتيجه قوانين بازيچه تازه

 )مستمندان و ضعيفان( خواهد شد.

  

 فساد مالى و ادارى -2

هاى عادالنه و توزيع عادالنه ثروت رو به ضعف ايمان، عدالت، قانون و قضاوتاى كه مفاهيم بلند در جامعه

شوند و از شود. متخلِّفان و متجاوزان ميدان را مناسب ديده به تاخت و تاز مشغول مىبگذارد، رشوه رايج مى

شود؛ در مى اجراى عدالت هراسى ندارند؛ زيرا با إعطاى مبلغى به قاضى يا حارنوال ، جلو اجراى حکم گرفته

ر نظنتيجه مستمندانى كه حق آنها ضايع شده و حتِّى پول كرايه موتر خويش  را ندارند از شکايت  صرف

هاى جانسوز مظلومان و فرياد محرومان، در برابر عربده مستانه زورگويان به گوش بدين ترتيب، ناله.كنندمى

 خواهان نخواهد رسيد. عدالت

 نتيجه  

كتاب های فقهي غالبا متعلق رشوه را، حکم قاضي بيان كرده اند . با اين كه در برخي از روايات و فتاوا هديه 

دادن به سردمداران و كارمندان حکومت رشوه تلقي شده است ولي آن چه به اتفاق آراء فقهاء بزرگ فرموده 

ق نکند، در حرمت به رشوه ملحق مي اند اين است كه: اخذ مال بدين شيوه ولو اينکه عنوان رشوه هم صد
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حرمت پيدا مي كند و به هر حال از گناهان كبيره محسوب مي گردد « اكل مال به باطل »شود و يا به عنوان 

. به ويژه اگر رواج اين گونه مبادله ها باعث اختالل در نظام و سلب اعتماد عمومي گردد، حرمتش تشديد 

 وجزايش زيادتر خواهد بود.

وزه به عنوان معضل اصلي جامعه ما مطرح بوده وبه دليل گستردگي ووسعت ارتکاب آنها اثرات رشوه امر

 مخرب وزيانباری متوجه جامعه وخصوصا نسل جوان وسازنده ما مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 هاپيشنهاد

 كار فرهنگي وذهنيت سازی عمومي ازطريق رسانه های عمومي در مورد مفاسد رشوه صورت گيرد. -1

 تقويت ارزشهای ديني وارتقاء سطح علمي. -2

يك سيستم نظارتي بسيار مطمين كه ازافراد كار شناس متخصص ومتهعدتشکيل شده باشد  پرسونل  -3

 آن بايد از حقوق ومزايای كافي ونيز از توان  تعقيبي بلندی برخودار باشند 

شود  د تاسيسنباش سيستم قضايي يا محاكم ويژه ای كه فقط صالحيت رسيده گي رشوه را داشته -4

واين محاكم به دور از تشريفات قضايي و دراسرع وقت به اين نوع دوسيه ها رسيدگي وراٌی مقتضي 

 را صادر نموده وپس از صدورحکم بال فاصله بايد اجراءگردد .

 درتاسيس چنين محاكم بايد سه نقطه رعايت گردد:

برخورداربوده وتجربه كافي نيز دراين عرصه داشته اعضای متشکله اين محاكم از سطح علمي بلندی   .1

باشنددر كنار اين ازتقوی ؛عزت النفس ،حالل خوری ؛عدالت برخوردار بوده ودارای شهرت نيك نير 

 باشند.

دارای وظايف دوگانه نبوده  وكامالخود را برای اين امر فارغ سازند وحقوق فوق اعضای اين محاكم  .2

 فته شده ودارای مصونيت خوبي  باشند.العاده برايشان نيز درنظر گر

از نظر مکاني نيز اين دادگاه ها دريك مکان بخصوصي موقعيت داشته وبهتراست مکان رهايشي نيز  .3

برای قضات در جوارآن در نظر گرفته شود ومامورين ضبط قضايي نيز اشخاص كامال مسلکي بوده 

 د.وانسان های پاك نفس استخدام شون
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