
1 

 

 
 

 «فقه»سلسله جلسات پژوهشی تطبیقی 

 کتاب المکاسب نقضنقد و 
   

 10/11/1400       هفدهم خالصه جلسه
 

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

 

 «عیت مکاسب از معایشتب»در چگونگی  بررسی روایت فقه الرضا )ع( .1

معتایش در  : تبعیتت حرمتت مکاستب از حرمتتاستنباط قاعده کلی» معنای این روایت: . احتمال اول در1/1
   «  خاص همان جهت

اند، روایت تحف العقول مورد بررسیی در بررسی روایاتی که مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کتاب مکاسب محرمه آورده
 پردازیم.ر باقی ماند که به بررسی اجمالی آنها میقرار گرفت اما سه روایت دیگ

ُه َأَنَّ ُکیَ َّ َمیْمُمورب ِبیِه »: 1که ظاهرا منسوب به حضرت است السالم آمدهب فقه الرضا علیهروایت دوم، در کتا اْعَلْم َیْرَحُمَک الَلَّ

ا  ُکُلوَن َو َیْشَرُبوَن َو َیْلَبُسوَن َو َیْنِکُحیوَن َو ِه الَص َعَلی اْلِعَباِد َو ِقَوام  َلُهْم ِفی ُأُموِرِهْم ِمْن ُوُجو ُهَو َمن  ِمَمَّ ا َیْم ِذی ََل ُیِقیُمُهْم َغْیُرُه َو ِمَمَّ اَلِح اَلَّ
ُتُه َو ُکُ َّ َأْمرب َیکُ  ُه َحاَلل  َبْیُعُه َو ِشَراُؤُه َو ِهَبُتُه َو َعاِرَیَّ ْکِلِه َو ُشیْرِبِه َو َساُد ِمَم وُن ِفیِه اْلَف َیْمِلُکوَن َو َیْسَتْعِمُلوَن َفَهَذا ُکُلَّ ا َقْد ُنِهَی َعْنُه ِمْن ِجَهِه َأ

َبا  ِم َو َلْحِم اْلِخْنِزیِر َو الِرَّ َباِع َو اْلَخْمِر َو مَ ُلْبِسِه َو ِنَکاِحِه َو ِإْمَساِکِه ِلَوْجِه اْلَفَساِد َو ِمْثُ  اْلَمْیَتِه َو الَدَّ َأْشیَبَه ا َو َجِمیِع اْلَفَواِحِش َو ُلُحوِم الِسَّ
 .2«ِلْلِجْسم َذِلَک َفَحَرام  َضار  

کیید  لسات قب  مطرح کردیم، مورددر ج« منفعت محلله مقصوده»از که ما  یمعنای ، آندر قسمت اول این روایت قیرار تم
در ایین رواییت )ممموربه، قوام عباد، عدم جایگزینی غیر به جیای آن   عنوان شد «محلله»سه قیدی که برای  ؛ یعنیگرفته

 .است مورد تصریح قرار گرفته
احتمال این است که حرمت اکتساب اشیاء فقط در جهتی است که نهی برای  یکاین روایت نیز ای قسمت دوم درباره معن 

به طور مثال اگر فقط خوردن گوشت حیوانی حرام شده است خرید و فروش گوشت آن حیوان بیه  ؛آن استعمال آمده باشد
یا خرید روغن  اما اکتساب با گوشت آن حیوان برای اموری غیر از خوردن اشکال نداشته باشد.حرام است  «خوردن»قصد 

ِمَما َقْد ُنِهَی َعْنیُه »زیرا در متن روایت این عبارت آمده است:  نجس برای خوردن حرام باشد اما برای روشنایی حرام نباشد.

                                                           
تعمال متن و محتیوای رواییات ایین اما بخاطر کثرت اس )ره  استاند این کتاب برای امام رضا )ع  نیست بلکه برای والد شیخ صدوق . البته بعضی از علمای رجالی قائ 1

 .کنندکتاب در سایر کتب معتبره شیعه، خیلی از فقها این کتاب را معتبر دانسته و به روایات آن استناد می

ت مردم بر آنها سبب به خداوند و است به مممور هرچه». 2  پوشیا،، خیورا،، حیوزه در اسیت وابسیته آن بیه صیالح جهیت در مردم زندگی قوام چه هر و است گذاشته منَّ
 و نکیاح و پوشییدن و آشامیدن و خوردن جهت از و بوده فساد آن در که امری هر و است جایز آن عاریه و هبه و شراء و بیع ها،کردنی استفاده و مملوکات مناکح، آشامیدنی،

 بیرای و بیوده حرام اینها اشباه و شراب و گاندرنده گوشت و منکرات و فواحش تمام و ربا و خو، گوشت و خون و مردار: همچون باشد فساد وجوه از وجهی واجد دارینگه
 .۶۵، ص: ۱۳بط المسائ ، جمستدر، الوسائ  و مستن «.باشد می مضرَّ  بدن و جسم

https://maktabeimam.com/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-13/5543/#_ftn2
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را استنباط کرد که هر چیزی از جهتیی در امیر معیاش حیرام  توان این قاعده کلیمی، این روایت براساسپس . «ةهِمْن ِج 
به این دلی  است که مطلق استعمال  آن حرام است با مطلق اکتساباگر است از همان جهت نیز مکاسب آن حرام است و 

 .آن در معیشت حرام شده است

جهتت ختاص در  عدم داللت روایت بتر تقییتد حرمتت مکاستب بته»روایت:  معنای ایندر  دوم. احتمال 2/1
 «   معایش

ْکِلِه َو » این است که عبارت ر در تفسیر این روایتالبته احتمال دیگ قید احترازی نباشد بلکه قیید توضییحی  «...ِمْن ِجَهِه َأ
ات« ک  امر یکون فیه الفساد»محسوب شود چرا که  وضیوع   همواره احتیاج به ییک موضیوع دارد و ذکیر م)یا همان منهیَّ

حکم، به معنای تقیید حکم نیست. لذا در ادامه، موضوعات حرمت از قبی  اک  و شرب و ... بیان شده تا حکم از طرییق 
چنین استعمالی به معنای مقید کیردن  ذکر موضوعات آن، قابلیت امتثال پیدا کند؛ نه این که حرمت به آنها مقید شود. پس

و جهیات  )بیدون نریر بیه قییود بر بیان معایش محرمیهسب محرمه نیست بلکه محرمات و منهیات و بالتبع تقیید در مکا
در  اسیت کیه صیدر رواییت موید این مطلب، .مکاسب محرمه است عدم تقیید ،که نتیجه آن کنددَللت میآن   حرمت

اسیتفاده « جهیه»فی  تبیین کرده و در آن، از ل ...«ا یاکلون و یشربون و مم»به  ، موضوعات آن راهنگام بیان امور مممور به
 نشده است.

یاداستثنا حذف تقویت احتمال اول در تفسیر روایت فقه الرضا )ع( به علت. 3/1  1ئات ز

ان داد زیرا ، شاید به توان احتمال اول را رجحباید توجه داشت که اگر هر دو احتمال مطرح شده، امکان صحت داشته باشد
ارد که مطلقا و بدون قید هر گونه استعمال آن حرام باشد تیا بر اساس دیگر روایات و همچنین فتوای فقها، چیزی وجود ند

مکاسب آن نیز مطلقا حرام شود. به طور مثال، ُبت که هم ساخت و نگهداری آن حرام است، اما نگاه کردن به آن یا لمیس 
ت دیگری حرمیت کند یعنی در روایاآن )بدون نیت تقرب  حرام نیست. لذا براساس تفسیر دوم، استثنائات زیادی پیدا می

دهید کیه هیم بیا کسب را به همان مورد استعمال مقید کرده است؛ به خالف تفسیر احتمال اول که ضابطه کلی به میا می
 شود. روایات موضوعی دیگر هماهنگ است و هم دچار استثنائات زیاد نمی

 

                                                           
 از جلسه هجدهم به خالصه جلسه جلسه هفدهم منتق  شده است. ،قسمت. این 1


