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 میرزاییمحمدهادی  ،آقایی محمدجواد نژاد، حسن صدوق،الله صدوق، محمدصادق حیدری، احمد زیباییسالم روح: حجج اپژوهش کارشناسان
 

 

 به روایت تحف العقول « ده توسط مرحوم سید یزدیقواعد کلی استخراج ش»بررسی استناد  .1

قاعده کلی را از روایت تحف العقول استخراج نموده که اکثر شارحین کتاب مکاسب  12بیان شد مرحوم سید یزدی حدود 
به  . لذااست مکاسب به این قواعد تمسک کردهکتاب خود در و مرحوم شیخ نیز در بسیاری از استدالالت  آنها را ذکر کرده

 2پردازیم.قاعده کلی به روایت تحف العقول می 12ناد این تبررسی اس

استنباط این قاعده به روایت تحف «. حرمة الدخول فی اعمال السلطان الجائر و حرمة التکسب بهذه الجهة»قاعده اول:  
ا َوْجُه اْلَحَراِم ِمَن اْلِواَلَیِة َفِواَل »ندارد: العقول واضح است و جای بحث  ِئیِس ِمْنُهْم َو َأْتَباِع اْلَواِلي َأمَّ َیُة اْلَواِلي اْلَجاِئِر َو ِواَلَیُة ُواَلِتِه الرَّ

ْم ِبِجَهِة اْلِواَلَیِة َلُهْم َحرَرام  اْلَعَمُل َلُهْم َو اْلَکْسُب َمَعهُ  َفَمْن ُدوَنُه ِمْن ُواَلِة اْلُواَلِة ِإَلی َأْدَناُهْم َبابًا ِمْن َأْبَواِب اْلِواَلَیِة َعَلی َمْن ُهَو َواٍل َعَلْیِه َو 
نَّ ُکلَّ َشْي 

َ
ب  َمْن َفَعَل َذِلَك َعَلی َقِلیٍل ِمْن ِفْعِلِه َأْو َکِثیٍر ِِل م  ُمَعذَّ  «ٍء ِمْن ِجَهِة اْلَمُعوَنِة َمْعِصَیة  َکِبیَرة  ِمَن اْلَکَباِئِر...َو ُمَحرَّ

« اثرم» موضوعوان به صورت صریح در روایت تحف نیامده است بلکه به این عن«. حرمة االعانة علی االثم» قاعده دوم:
نَّ ) نسبت به سلطان جائر آماده است« اعانه»در قسمت والیت، موضوع است. همچنین  اشاره شدهدر قسمت صناعات 

َ
ِِل

به دستگاه سلطان جائر حرام است چه فی نفسه اثم که در این صورت، هر گونه اعانه  (ٍء ِمْن ِجَهِة اْلَمُعوَنِة َمْعِصَیة  َکِبیَرة  ُکلَّ َشْي 
نظرام اسریمی  درمخصوص مکاسبی باشرد کره ذیرل ولری عرادل « اعانه علی االثم»اما اگر منظور از  باشد و چه نباشد.

نیاز جامعه اسیمی و  ،مطرح کرد زیرا گاهی انجام اثم و کمک به تحقق آن توان این قاعده را به صورت مطلقمین هستند،
 قطعا حیل است. که  جاسوسی از نظام کفرامور ن به جهت یا خریدن آ مشروبکردن مانند: کمک به درست ؛یل استح

 کسرب قسرم چهرار احکام که شود اثبات باب این روایات مجموع از که است فرضی در اثم بر اعانه در حکم تفاوتالبته 
 طریرق از کسرب اگرر امرا شرود؛می معنا جائر سلطان یا عادل ولی والیت ذیل( کشاورزی و صناعات اجارات، تجارت،)

 مشروب خریدن مانند مواردی صورت این در. شودمی حرام مطلقا اثم بر اعانه نباشد، کسب اقسام دیگر بر حاکم والیت،
 .شد خواهد خارج «اثم» موضوع تحت از اساسا جاسوسی، برای

                                                           
 منتقل شده است. شانزدهمکه مربوط به این جلسه بود، به خیصه جلسه  جلسه پانزدهم تهایان . مباحث1

به روایت تحف العقول است؛ نره اسرتنباط قواعرد کلری از ایرن روایرت این قواعد استخراج شده مرحوم سید یزدی و دیگران « استناد» . البته در این مقام، هدف ما بررسی2
 ها قاعده کلی از این روایت استنباط شود.ن؛ که در این صورت ممکن است دهبراساس رویکرد اثباتی خودما
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سبت به استناد این قاعده به روایت تحف، باید توجه داشت که در ؛ ن«جواز تجارة بکل ما فیه منفعت محلله»قاعده سوم: 
ِذي »...به صورت مقید آمده است:  عت محللهروایت، منف َیِح الَّ ا ُهَو ِغَذاء  ِلْلِعَباِد َو ِقَواُمُهْم ِبِه ِفي ُأُموِرِهْم ِفي ُوُجوِه الصَّ ِممَّ

ِتي اَل  رَیُح ِمرْن ِجَهرٍة ِمرَن اْلِجَهراِت ُیِقیُمُهْم َغْیُرَها ِمْن ُکلِّ َشْي  اَل ُیِقیُمُهْم َغْیُرُه... اْلَمَناِفِع الَّ رُه  1ٍء َیُکوُن َلُهْم ِفیِه الصَّ َفَهرَذا ُکله
به آن منفعت باشد و ثالثرا  وابسته مردمو صیح تی که اوال نیاز بشر باشد و ثانیا قوام ، منفعدر روایت شریفه ...؛ پسَحَیل  

 2، منفعت محلله است؛ که مرحوم سید در این قاعده، قیود آن را ذکر نکرده است.نی نداشته باشدجایگزی

از غیر واجب که دارای منفعت مقصروده هسرتند های اگر این قیود آورده شود، بسیاری از کسب»3ممکن است گفته شود:
ستند که آن سه قیرد هایی همخصوص کسب ،این قاعده براساس روایت، در پاسخ باید گفت: «شودحکم جواز خارج می

های غیر واجِب دارای منعفت، باید به قواعد یا روایات را داشته باشند و به عبارت دیگر واجب باشند، اما برای حکم کسب
هستند که براساس قصد و هردف طررفین، )امکان صیح و امکان فساد( دو وجهی  هااین نوع کسب زیرا دیگر استناد کرد

گرذاری ریل و گذاری، حاکمیت باید برای مکاسربی سررمایه)فقه حکومتی( بته در مبنای مختارال شوند.حرام یا حیل می
یگزین دارند یا قروام مابقی نیازهایی که جا و بدهد که نیاز و قوام و صیح )بدون جایگزین( جامعه باشدکرده و تسهییت  

 ود.های دیگر جامعه )بخش خصوصی( تأمین شها نیست توسط بخشجامعه به آن

َأْو »روایرت اسرت: از ؛ ظاهرا این قاعده منطبق به این قسمت «حرمة تجارة بما فیه مفسدة من هذه الجهة»قاعده چهارم: 
هُ  َفَهَذا... ٍء َیُکوُن ِفیِه َوْجه  ِمْن ُوُجوِه اْلَفَسادِ َشْي  م   َو  َحَرام   ُکله زی که البته احتماال منظور از این قاعده این باشد: اگر چی«. ُمَحرَّ

 در ظاهر فاسد است از جهت فسادش معامله نشود، حرام نیست؛ مانند خرید و فروش سگ برای چوپانی یا شکار.

؛ در حرمت اکتسراب برا اعیران «حرمة بیع االعیان النجسة بل المتنجسة اذا جعل المراد من الوجوه االعم» قاعده پنجم:
ِجِس  هِ ُوُجو ِمْن  ءٍ َشْي  َأْو نجسه به علت صراحت روایت ) رهُ  َفَهَذا النَّ م   َو  َحرَرام   ُکله شریاء ادربراره شرکی نیسرت امرا  ...(ُمَحررَّ

اذا جعل المراد من الوجوه »این عبارِت به حرمت اکتساب با آنها نیامده است. لذا ، در این روایت چیزی نسبت «متنجسه»
 در روایت را اعم از اعیان نجس و مترنجس« ُوُجوهِ  ِمْن »ظاهرا اشاره به همین تردید دارد. یعنی اگر مرحوم سید نیز « االعم

ت دیگر احکامی آمرده باشرد البته ممکن است درباره اکتساب با شئ متنجس در روایا توان چنین حکمی داد.بگیریم، می
جوه و»با تکیه به استداللی که برای حرمت  حتی توان به عنوان ضابطه کلی از روایت تحف العقول استخراج نمود.نمی اما

زیررا علرت حرمرت  ؛در روایت آمده است ممکن است بتوان حکم به عدم حرمت اکتساب با شئ متنجس نمرود« نجس

                                                           
بره ایرن صرورت آمرده در کتراب مکاسرب از روایت تحف العقول با اصل این روایت در کتب روایی معتبر متفاوت است؛ یعنی  . ظاهرا در کتاب مکاسب متن این قسمت1

باعرث ایرن شربهه شرده اسرت کره: لذا ممکن است همین امرر «. الجهات من جهة من الصیح فیه لهم یکون ءٍ شي ل  ک و غیرها، یقیمهم ال التي المنافع جمیع من: »است
که جهتری از صریح  )هرچند غیر واجب( های حیلهای مأمور به که آن قیود سه گانه را دارد و تجارتاند: تجارتحضرت در این قسمت دو نوع تجارت حیل را نام برده»

 طور که بیان شد ظاهرا ایرن عبرارتهماناما «. آمده است« و کل شئ یکون فیه صیح من جهه من الجهات»و سپس  آمده« وجوه صیح» ابتدا ،زیرا در روایت داشته باشد.
های شد، این احتمال که جواز کسربالبته اگر این نقل مرحوم شیخ درست با کتب روایی به این صورت نیامده است.معتبر در اسناد  کتاب مکاسب اشتباه آمده است زیرادر 

  .(17)انتقال از جلسه کند. نیز به این قسمت از روایت مستند گردد تقویت پیدا می (منعفت دارای واجِب  غیر هایکسبدوجهی )

جدید و مستحدثه که منفعتی در نزد تمدن مردرن  هایبسیاری از کسب، فقها با تکیه به اطیق این قاعده )بدون قیود تعریف منفعت محلله در روایت( زه اکثر. ظاهرا امرو2
 شمارند.دارد را حیل می
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هُ  َفَهَذا»طور آمده است: اکتساب در روایت این م   َو  َحَرام   ُکله نَّ  ُمَحرَّ
َ
هُ  َذِلَك  ِِل ْکِلرهِ  َعرْن  َمْنِهي   ُکلَّ  َو  ِمْلِکرهِ  َو  ُلْبِسرهِ  َو  ُشرْرِبهِ  َو  َأ

ِب  َو  ْمَساِکهِ إِ  َقله ِبهِ  َفَجِمیُع  اْلَفَسادِ  ِمَن  ِفیهِ  ِلَما اْلُوُجوهِ  ِمَن  ِبَوْجهٍ  ِفیهِ  التَّ ظاهرا کسی از فقهرا  در حالی که«. ...َحَرام   َذِلَك  ِفي َتَقله
ْکِلهِ مطلق استعماالت شئ متنجس ) قائل نیست ِب  َو  ِإْمَساِکهِ  َو  ِمْلِکهِ  َو  ُلْبِسهِ  َو  ُشْرِبهِ  َو  َأ َقله   .باشدحرام  فیه( التَّ

شود اما اگر جدا از احکام داخل در حکم کلی اعیان نجس قرار گیرد، استثنائات آن بسیار می «شئ متنجس»اگر از طرفی 
تروان میرسرد به نظرر می اساساین  ای داد که استثنائات آن کم شود. برتوان برای آن ضابطهاعیان نجس میحظه شود می

در هر استعمالی که نهی شده است حرام است؛ به طور مثال اگر خوردن فقط اکتساب اشیاء متنجس، ای داد: طهچنین ضاب
 خوردن آن حرام است.خرید و فروش برای فقط آن نهی شده است، 

این دو ضابطه به ایرن قسرمت از . «حرمة کل عمل یوهن به الحق»و « حرمة عمل یقوی به الکفر»: و هفتم قاعده ششم
ا َعْنهُ  َمْنِهي   ُکله  َو  ِبهِ  َمْلُهو   َبْیٍع  ُکله  َکَذِلَك  َو »ند است: تایت تحف مسرو ُب  ِممَّ هِ  ِلَغْیرِ  ِبهِ  ُیَتَقرَّ ْرُك  َو  اْلُکْفُر  ِبهِ  َیْقَوی َأْو  اللَّ  َجِمیرِع  ِمْن  الشِّ

ْبَواِب  ِمَن  َباب   َأْو  اْلَمَعاِصي ُوُجوهِ 
َ
َیَلةِ  ْبَواِب أَ  ِمْن  َباب   ِبهِ  َیْقَوی اِْل م   َحَرام   َفُهَو  اْلَحقه  ِبهِ  ُیوَهُن  َباب   َأْو  اْلَباِطِل  َأْبَواِب  ِمْن  َباب   َأْو  الضَّ  ُمَحررَّ

ُتهُ  َو  ِهَبُتهُ  َو  ِمْلُکهُ  َو  ِإْمَساُکهُ  َو  ِشَراُؤهُ  َو  َبْیُعهُ  َحَرام   ِب  َجِمیُع  َو  َعاِریَّ َقله  «...ِفیهِ  التَّ

اعمال حرمة الدخول فی »پوشانی و تکراری باشد؛ به طور نمونه: قاعده عضی از این قواعد کلی، همرسد بالبته به نظر می

تقویرت کفرر و زیررا گیررد؛ ششم و هفتم را نیز در بر می یاین دو قاعده، «حرمة االعانة علی االثم» یا« السلطان الجائر

 است. ک به اثمهدم حق، همان اعانه سلطان جور یا باالترین کم

قاعده سوم بیان شد، در اینجا نیز جاری است؛  آنچه نسبت به. «الی کل منفعة محلله ةجواز االجاره بالنسب» قاعده هشتم:
 توان مطلقا حکم به حلیت داد.یعنی باید قیود منفعت محلله در روایت آورده شود و نمی

ا» ظاهرا این قاعده مسند به این بخش روایت است:«. حرمة االجاره فی کل مایکون محرما» قاعده نهم:  اْلَحرَراِم  ُوُجروهُ  َفَأمَّ

َجاَرةِ  ُوُجوهِ  ِمْن  ْکُلهُ  َعَلْیهِ  َیْحُرمُ  َما َحْمِل  َعَلی َنْفَسهُ  ُیَؤاِجَر  َأْن  َنِظیُر  اْْلِ رْي  َذِلَك  َصْنَعةِ  ِفي َنْفَسهُ  ُیَؤاِجَر  َأْو  ُلْبُسهُ  َأْو  ُشْرُبهُ  َأْو  َأ  ِحْفِظرهِ  َأْو  ءِ الشَّ
ْفِس  َقْتِل  َأْو  ِضَراراً  اْلَمَساِجدِ  َهْدِم  ِفي َنْفَسهُ  ُیَؤاِجَر  َأْو  ُلْبِسهِ  َأْو  َصاِویرِ  َحْمِل  َأْو  ِحل   ِبَغْیرِ  النَّ ْصَناِم  َو  التَّ

َ
 َو  اْلَخْمررِ  َو  اْلَبرَراِبِط  َو  اْلَمَزاِمیررِ  َو  اِْل

ِم  َو  اْلَمْیَتةِ  َو  اْلَخَناِزیرِ  ِذي اْلَفَسادِ  ُوُجوهِ  ِمْن  ءٍ َشْي  َأْو  الدَّ ماً  َکاَن  الَّ َجاَرةِ  ةِ ِجهَ  َغْیرِ  ِمْن  َعَلْیهِ  ُمَحرَّ  ِمرَن  ِجَهرةٍ  ِمرْن  َعْنهُ  َمْنِهي   َأْمرٍ  ُکله  َو  ِفیهِ  اْْلِ
م   اْلِجَهاِت  ْنَساِن  َعَلی َفُمَحرَّ  «ِإَجاَرُة... اْْلِ

ظراهرا ایرن دو «. حرمة مایکون متمحضا للفساد»و  «حلیة الصناعات التی الیترتب علیها الفساد» :و یازدهم قاعده دهم
َناَعاِت... َأْنَواِع ُصرُنوِف اآاَْلِت »از روایت است:  قاعده مستند به این بخش ُموَن َغْیَرُهْم ِمْن ُصُنوِف الصِّ ُم اْلِعَباُد َأْو ُیَعلِّ َفُکله َما َیَتَعلَّ

ِتي ِمْنَها َمَناِفُعُهْم َو ِبَها ِقَواُمُهْم َو ِفیَها ُبْلَغُة َجِمیِع َح  ِتي َیْحَتاُج ِإَلْیَها اْلِعَباُد الَّ َواِئِجِهْم َفَحَیل  ِفْعُلُه َو َتْعِلیُمُه َو اْلَعَمُل ِبرِه َو ِفیرِه ِلَنْفِسرِه َأْو الَّ
ِتي َیِجي َها الَّ ِتي َحَرام  ِهَي ُکله َناَعَة الَّ ُه الصِّ َم اللَّ َما َحرَّ ْشرِرَبِة ُء ِمْنَها اْلَفَساُد َمْحضًا... َو َما َأْشَبَه َذِلرَك ِمرْن ِلَغْیِرِه ... َو َذِلَك ِإنَّ

َ
 ِصرَناَعاِت اِْل

...اْلَحَراِم َو َما َیُکوُن ِمْنُه َو ِفیِه اْلَفَساُد َمْحضًا َو اَل َیُکوُن ِفیِه َو اَل ِمْنُه َشْي  َیِح َفَحَرام   .«ء  ِمْن ُوُجوِه الصَّ

ستند به ایرن قسرمت از این قاعده نیز م «.جواز الصناعة المشتملة علی الجهتین بقصد الجهة المحلله»قاعده دوازدهم: 
َناَعةُ  ِتْلَك  َکاَنْت  ِإْن  َو »روایت است:   َو  اْلَحقِّ  َعَلی َمُعوَنةً  َیُکوُن  َو  اْلَمَعاِصي ُوُجوهِ  َو  اْلَفَسادِ  ُوُجوهِ  َعَلی ِبَها ُیْسَتَعاُن  َقْد  اآَلةُ  ِتْلَك  َو  الصِّ
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ِتي اْلِکَتاَبةِ  َنِظیُر  َتْعِلیِمهِ  َو  ِبِصَناَعِتهِ  َبْأَس  َفَی  اْلَباِطِل  َیةِ  ِمْن  اْلَفَسادِ  ُوُجوهِ  ِمْن  َوْجهٍ  َعَلی ِهَي  الَّ یُن  َکَذِلَك  َو  اْلَجْورِ  ُواَلةِ  ُواَلةِ  َمُعوَنةِ  َتْقِو کِّ  السِّ
ْیُف  َو  ْمُح  َو  السَّ ِتي اآَلةِ  ُوُجوهِ  ِمْن  َذِلَك  َغْیُر  َو  اْلَقْوُس  َو  الره ر ِجَهاِت  ِإَلی ُتْصَرُف  َقْد  الَّ  َمُعوَنرةً  َو  آَلرةً  َتُکروُن  َو  اْلَفَسرادِ  ِجَهراِت  َو  َیِح الصَّ

ِمهِ  َو  ِبَتْعِلیِمهِ  َبْأَس  َفَی  َعَلْیِهَما ْجرِ  َأْخِذ  َو  َتَعله
َ
َیِح  ِجَهاُت  ِفیهِ  َلهُ  َکاَن  ِلَمْن  ِفیهِ  َو  ِبهِ  اْلَعَمِل  َو  ِفیهِ  َو  َعَلْیهِ  اِْل  «...اْلَخَیِئِق  َجِمیِع  ِمْن  الصَّ

هرم بررای کرار ) صرناعات دو جهتریهای بخش صناعات با تجارات این اسرت: یکی از فرقبیان شد )جلسه پنجم(  قبی
؛ اما در بخش تجارت، خرید و فروش هرر چیرزی جایز است (شوداستفاده  یا کمک به کفار غیرحرام و هم برای کار حرام

 .شود حرام استو مشرکین میکه باعث استفاده در مسیر لهو یا دوری از خدا یا کمک به کفار 
پوشانی دارد و عمی آوردن قاعده دهم تکرار است؛ زیرا وقتی چیزی کره دو رسد این قاعده نیز با قاعده دهم، همبه نظر می

 شرودجهتی )هم احتمال استفاده در کار صیح و هم کار فساد( است اگر به قصد استفاده در صریح و حریل آن سراخته 
 .«الیترتب علیها الفساد»جایز باشد، طبیعتا این حکم در برگیرنده صناعاتی خواهد بود که  حلله()بقصد الجهة الم

نیاز و صیح مردم باشد، در ایرن صرورت برا قاعرده  قوام،البته اگر منظور از قاعده دهم، بیان صناعاتی است که فقط برای 
زیرا در این صورت، قاعده  دو حلیت کسب است.شود گرچه حکم هر دوازدهم که دو جهتی است در موضوع متفاوت می

 های دو جهتی و غیر واجب را.گیرد و قاعده دوازدهم، کسبدهم واجبات کسب را در برمی

بیتان »نقتد رویکترد و  روایتتلسان در عنه، دو وجهی( )مأموربه، منهیمکاسب  از دستهسه ضرورت توجه به . 1/1
 «بقیمکاسب محرمه و حکم به حلیت ما قواعد کلی

امر کسب این است که با شناخت و  معموال منش فقها در برخورد با روایاِت  که رسدبه نظر میاین تذکر ضروری در اینجا 
بیان شد این رویکرد در برخرورد برا  کنند که قبی )جلسه دوم(حکم به حلیت دیگر مکاسب می بندی مکاسب حرام،دسته

 1 اهد شد.احکام مستحدثه کسب با چه خطراتی مواجه خو
الف( : است کسببرخورد با انواع سه نوع  شاملآید آن ضابطه کلی و عامی که از این روایت بدست میرسد اما به نظر می

هایی کره کسرب ؛ ب(ندسرته )نیاز و منفعت و ضرورت جامعه بردون جرایگزین( و حیل مأمور بهمطلقا هایی که کسب
یعنری  ،نداما ضروری نیسرت) هستندمنفعت و صیح جامعه  جهتی، که از هاییکسب ؛ ج(ندسته و حرام منهی عنهمطلقا 

 2شود.که این قسم سوم، به تبع قصد و نیت طرفین معامله، حرام یا حیل می فساد؛باعث  از جهت دیگر( و جایگزین دارد
مکاسب حرام و حریل  بندی احکام کسب است؛ نه میحظهالبته ظاهرا قواعد مرحوم سید نیز ناظر به همین سه نوع دسته

  شمردن مابقی.
سنجی شد. بر این اسراس وقتری وارد بررسری مباحرث ا روایت تحف العقول نسبتقواعد ب 12پس به طور کلی تمام این 

توانند کبری استدالالت مرحوم شریخ قررار بگیررد کره مسرتند بره شویم فقط قواعدی میابواب کتاب مکاسب محرمه می
 روایت باشد.

                                                           
نیرز فقرط بره و قابلیرت احصراء دارد آقایران اسرت مکاسب حیل کمتر به مکاسب محرمه نسبت موارد و مصادیق چون ». ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته شود: 1

رغم شرروع روایرت از ایرن و واجب نیز زیاد نیستند و قابلیت احصاء دارد اما علی« مأمور به»مکاسب  موارد و مصادیق در پاسخ باید گفت:« انداحکام این قسمت پرداخته
 قسم، آقایان به این قسمت نپرداختند.

 و یرازدهم دهرم، جلسرات» خیصرهرجروع بره  و هردایت آنهرا اسرت. ای ارتباط با جامعه کفر و دستگیری. البته در جلسات قبل نیز بیان شد که این قسم سوم احتماال بر2
 .1صفحه اول، پاورقی « دوازدهم


