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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 مقدمه
و  نکات بحث الزم است به و قبل از ورود هستمکاسب محرمه مشهور  عنوان بحث و کالم در مکاسب است که به

 مقدماتی بیان شود. 

 منابع الزم جهت تحقیق و مراجعه
. ردیگیممقدمه اولی که قبل از ورود به بحث الزم است به آن اشاره شود، منابعی است که مورد مراجعه و تحقیق قرار 

اولین منبع خود کتاب  طبعاًجایی که ترتیب مباحث کالس، ترتیب مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاري است، از آن

الطالب مرحوم نائینی است. یکی دیگر از ۀ مکاسب محرمه شیخ و حواشی مهم آن از جمله حاشیه مرحوم ایروانی و منی

 وپنجبیستابواب فقهی در حدود  دیمروارکتاب آقاي  الینابیع الفقهیه آقاي مروارید است که در این ۀمنابع کتاب سلسل

را پشت سر هم قرار داده است این  هرکدامتفکیک کرده و به ترتیب تاریخی  را کتاب فقهی از فقه الرضا تا کتاب جواهر

 .این کتاب درباره مکاسب و متاجر است 14 و 13که جلد  هستمفید  فتاواکتاب براي بررسی سیر تاریخی نظریات و 

و همچنین کتاب مکاسب محرمه مرحوم امام خمینی، مصباح الفقاهه  22از دیگر منابع کتاب شریف جواهر الکالم جلد 

، ریاض المسائل جلد 18 جلدره الحدائق الناض کتاب آقاي مکارم، انوارالفقاهه ، ارشاد الطالب آقاي تبریزي،خوییآقاي 

 .  هستکتاب الفقه علی مذاهب االربعه  همچنین از بین کتب عامه و 4، جامع المدارك جلد 8

 ي مباحث فقه و جایگاه مکاسب محرمه در آن بندطبقه
ي بندطبقهي مختلفی ذکر شده است که در هايبندطبقهاست این است که براي مباحث فقهی  ذکرقابلمقدمه دومی که 

فقهی به چهار طبقه  مباحث شده است،ي نوشته بندطبقهبر اساس همین  نیمتأخرکتب  باً یتقر که متداول و سنتی

 و احکام یا سیاسات. از عبادات، عقود، ایقاعات اندعبارتي شده است که بنددسته

دو قسم تقسیم  به آن احکامی که متفرع بر قصد قربت نیست و ؛عبادات آن احکامی است که متفرع بر قصد قربت است

و یا طرفینی  ندیگویم رت یا طرفینی است که به آن عقوددر این صو هستبه یک عهد و تعهدي  متقوم یا شودیم

. بر اساس این ندیگویم اساتیس عهد و تعدي در کار نیست که به آن کی یا اینکه و ؛ندیگویمنیست که به آن ایقاعات 
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ي یعنی عقود قرار بندطبقهي که کتاب شرایع االسالم بر اساس آن نوشته است مکاسب محرمه در قسم دوم این بندمیتقس

 . هستو آغازي بر مباحث این قسم  ردیگیم

 

 مستقل بودن کتاب مکاسب از کتاب بیع 
وقتی به کتب  .است مربوط به جدا بودن کتاب مکاسب و کتاب بیع است ذکرقابلمقدمه سومی که قبل از ورود به بحث 

در یک کتاب  را اسب محرمه و بیع و خیاراتمک مباحث ي به طور کلیاعدهفقها در تسلسل تاریخی آن مراجعه شود 

به تدریج که مباحث  اما بوده است گونههمیندر کتب قدما  غالباً که  اندکرده بحث فقهی تحت عنوان مکاسب یا متاجر

بیع هم  و فقهی رشد بیشتري کرده است این کتب از هم تفکیک شده است یعنی مکاسب و متاجر یک کتاب شده است

 هستدر کتاب مکاسب و متاجر مورد بحث و مطلع نظر  آنچهعلتش هم این است که  و ؛ي شده استاجداگانهکتاب 

مبادله مال به مال است اما شمول دارد و عقود  و هرچند مصداق بارز و غالب آن مباحث بیع که ي استاعامهاحکام 

که تحت عنوان و کتاب مستقلی مورد  و به همین خاطر مناسب است شودیم شامل دیگر غیر از بیع مانند اجاره را هم

  .بحث قرار گیرد

 گذاري این کتاب وجه نام
اینکه در  اًیثاني این کتاب آمده و گذارنامچرا قید محرمه در  اوالًاینکه  هستي این کتاب گذارناممقدمه بعدي در وجه 

 ي مکاسب بهتر است یا متاجر. گذارنام

 علت وجود قید محرمه در نام این کتاب 
 ،مستحب ،با اینکه سایر انواع مکاسب مانند مکاسب واجب شودیمعلت اینکه بر این کتاب مکاسب محرمه اطالق 

بدون قید محرمه  مکاسب کلمه توانیمواال  هست، از باب تغلیب و غلبه شودیممکروه و مباح نیز در این کتاب بحث 

 این کتاب اطالق کرد.     بر را
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 این کتاب  تفاوت تعبیر فقها در نام
ي کلمه متاجر را اعدهو  اندکردهي تعبیر مکاسب را بر آن اطالق اعدهوجود دارد  تفاوت در تعبیر فقها از نام این کتاب

  .اندکرده استفاده و المتاجر المکاسب تحریرالوسیله به صورت ترکیبی از واژه مانند ي هماعدهو  اندکردهبر آن اطالق 

 معناي لغوي کسب
اللغه که  مقاییس معجم کتاب .مصباح اللغه کََسبَ را رَبَحَ یا طلب المعیشه ترجمه کرده است .جمع کسب استمکاسب 

کتاب دقیقی در لغت است کسب را ابتغاء و طلب و اصابه ترجمه کرده است، کسب کرد یعنی جستجو کرد و دسترسی به 

معنا  گونهنیاکسب را  مفردات. لب الربح معنا کرده استتهذیب اللغه کسب را ط در .آن پیدا کرد و آن را به دست آورد

که در آن کوشش جلب  بردیمآن کوششی که انسان » و تحصیل حظّ  ما یتحرّاه اإلنسان مما فیه اجتالب نفع«کرده است 

منفعت و تحصیل حظی است یک اجتالب نفع و تحصیل حظ در آن وجود دارد. البته تعبیر ربح در همه کتب در مهناي 

 مواردنیست در مواردي که ربحی حاصل نشده است، اطالق کسب مجاز باشد بلکه در آن  گونهنیاکسب نیامده است و 

اش اجتهادي در لغت دارد التحقیق فی کلمات القرآن که نویسنده در .اطالق کسب یا مکاسب از باب حقیقت است

را به دست آورد مادي باشد  آن ودن چیزي برآید به دست آور درصددمادي و معنوي ترجمه کرده به اینکه  یلشیتحص

و کسب ابتدا در امور مادي بوده اما به تدریج معناي آن توسعه پیدا کرده است و به امور معنوي هم مانند  یا معنوي

 شده است.  اطالق کسب علم

 معناي لغوي تجارت 
معنا کرده  »المال طلبا للربح رأسالتصرف فی «مفردات تجارت را به  .و شري معنا کرده است تجر را به ،لسان کتاب

معنا کرده است در مقابل بیع اعم از این است رابحه باشد یا  »کل معاملۀ یراد منها الربح«التحقیق تجارت را به  است.

پس اعم از این است که مبادله مال به مال باشد به خالف بیع که مبادله مال به مال را گویند  تجارت غیر رابحه باشد.

گفت این تفاوت و تغایر در  توانینماین تعاریف که  طبق بنابراین ؛و خصوص من وجه است عموم نسبت بیع با تجارت

از جهت وجود قید ربح در بعضی معانی و هم از جهت اعم بودنش  هم مشترك لفظی است تجارت بلکه. معنا غلط است

ي در تجارت اعدهدرباره تجارت در کتب لغت وجود دارد این است که ي انکته البته. معناي بیع باشد بهاز بیع و یا اینکه 

اي شخص باشد اما در مواردي که به که شغل و کار حرفه شودیمکه تجارت در جایی اطالق  اندکردهاین قید را اضافه 
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این قید در خود تجارت اخذ نشده بلکه  رسدیمنظر  به که ندیگوینمتجارت  دهدیمي را انجام امعاملهصورت موردي 

 در اسم فاعل آن یعنی تاجر اخذ شده باشد.  

 وجوه اولویت تعبیر مکاسب بر متاجر 
آور است و الزام مؤیدکه البته در حد  اندکردهی ذکر داتیمؤو براي آن  انددانستهبرخی تعبیر مکاسب را بهتر از متاجر 

 نیست. 

به معناي بیع و شراء است در صورتی که در مکاسب محرمه اعم از بیع مقصود و  یک معنا و لغت تجارت بر بنا .1

 است به خاطر اینکه متاجر هم به معناي اعم بکار رفته است. مؤیدمراد است که البته این 

دوم این است که در تجارت در یکی از لغات قید ربح براي تجارت اخذ شده است در صورتی که  مؤیدوجه و  .2

در حد  توانیمنیست البته  آورالزام وهم قابل نقض است  مؤیدحث اعم از رابحه است که این در مکاسب ب

 از آن استفاده کرد.  مؤید

وجه سوم این است که تجارت در جایی است که یک کار موازن و پیشه و حرفه شخص باشد به خالف کسب  .3

  .نیست و بحث در مکاسب اعم است طورنیاکه 

 ریتعب داتیمؤما بر طبق این  و ؛باشندیمهستند نه دلیل و همه این موارد قابل نقض  مؤیدالبته این وجوه در حد 

 .میدهیممکاسب را ترجیح 

 مضمون کتاب مکاسب محرمه 
است درباره مضمون و مباحث مطرح در این کتاب است که در این کتاب  ذکرقابلمقدمه پنجمی که قبل از ورود به بحث 

ي حالل و حرام بحث شده است البته تنظیم و تبویب کتب هاکسبهم آداب کسب اعم از مستحب و مکروه و اقسام 

در کتاب شرایع و مختصر محقق حلی و قواعد االحکام عالمه حلی و مقنعه مرحوم مفید و نهایه  مثالًتفاوت دارد  باهم

ابن  خالف بهاند سپس آداب کسب را ذکر کرده اندکرده مهذب ابن براج ابتدا انواع کسب را ذکر ،شیخ، مراسم سالر

 را آورده و سپس انواع کسب را ذکر کرده است. آدابر که ابتدا ئادریس در سرا
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 استحباب و اهمیت تجارت نسبت به سایر انواع کسب 
است استحباب و اهمیت تجارت است در روایات چند نوع از انواع  ذکرقابلمقدمه ششمی که قبل از ورود به بحث 

 مؤکدهو چوپانی و طلب علم که از مستحبات  غرس که به خودي خود مستحب است مانند تجارت زرع ذکرشدهکسب 

 تیروا يجلد 20وسایل شیعه  12 جلد اگر به که است به این معنا که عالوه بر استحباب انجام ترکش هم مکروه است

تجارت را بر سایر انواع کسب مانند زراعت ترجیح  ،ین باب مالحظه شود عالوه بر استحباب و کراهت ترك تجارتا

 شمرده است.   ترمهمداده و 

 چند روایت در استحباب تجارت 
غِنًى عَمَّا فِی أَیْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ  هایفنَّ لَکُمْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَۀِ قَالَ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَاتِ فَإِ«

  .»1عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ الْمَغْبُونُ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ

نْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ سَعْدِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا عَ«

زْقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تِسْعَۀُ أَعْشَارِ الرِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِیِ بْنِ

  »2فِی التِّجَارَةِ وَ الْجُزْءُ الْبَاقِی فِی السَّابِیَاءِ یَعْنِی الْغَنَمَ.

 

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ  وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ«

الْبَرَکَۀُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَۀُ أَعْشَارِهَا  جَرِیرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صسُفْیَانَ الْ

  »3الصَّدُوقُ یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْغَنَمَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی قَالَ فِی التِّجَارَةِ وَ الْعُشْرُ الْبَاقِی فِی الْجُلُودِ.
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