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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

    قاعده اولی در تجارت
بیان شد و یکی از مقدمات این بود که اصل و قاعده اولی در  محرمدر جلسه قبل مقدماتی براي ورود به مکاسب 

مطلب  نیا .خواهدیمخروج از این قاعده دلیل  و هستتجارت و کراهت ترك آن  استحباب تجارت طبق مفاد روایات

و حکم یعنی استحباب تجارت و کراهت ترك آن در در کلمات صاحب حدائق و دیگران وارد شده است و ادله این د

از لحاظ سندي در مرتبه  که یکی از این روایات .باب یک و دو آمده است مقدماتهاالشیعه کتاب التجاره ابواب  لیوسا

نْ أَبِیهِ عَنِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَ« هستاعالیی قرار دارد یعنی هم روات آن هم ثقه و هم امامی هستند این روایت 

 کَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أَمْسَکْتُ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَۀَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ

 مراد 1» کُمْ لَا تَکُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِکَ أَ عَجْزٌ بِکَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُ

در این روایت امام  .هستتجارت و امثال آن  همان آمده است زین از فضل در روایات همان طور که این واژه در قرآن

امر به تجارت  التمسوا من فضل اهللاو همچنین با واژه  کندیمنهی از ترك تجارت  التکفوا عن التجارةواژه  با السالمعلیه

 و هاي خبري. البته روایات دیگري هم در این مورد وجود دارد که برخی از این روایات به صورت گزارهکندیم

د در و یا اینکه نه قسمت از سو شودیمتجارت موجب ازدیاد عقل  دیگویممانند اینکه  بردیمتوصیفی از تجارت نام 

    .کندیمنهی از ترك آن  تجارت وبرخی امر به  در تجارت است و یا اینکه

 معناي مکاسب 
دو احتمال وجود دارد که هر دوي این احتماالت داراي توجیه و صحیح  ؟در اینکه مراد از مکاسب و یا متاجر چیست

 است. 

 یکتسب به و اسم مکان باشد.  ما احتمال اول اینکه مراد از مکاسب .1

 .احتمال دوم این است که مراد از مکاسب معناي مصدري آن باشد .2

 .8ح  ،2باب  ،هامقدماتکتاب التجاره ابواب  ،17جلد  ۀ،وسایل الشیع -1
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 اقسام و انواع مکاسب به لحاظ حکم 

  مسئلهاقوال در 

 قول اول تقسیم مکاسب بر سه نوع 
اند. این بیان و قول در تقسیم مکاسب در سرائر مرحوم و مباح تقسیم کرده مکروه ،ي مکاسب را بر سه نوع محرماعده

نهایه شیخ و مراسل سالر و بسیاري از کتب بزرگان  ،االحکام، مهذب ابن براج مختصر ابن ادریس، شرایع االسالم،

لمکاسب اما محرمۀ او مطرح شده است. در مراسل و مهذب و شرایع و مختصر االحکام و نهایه تعبیر این گونه است که ا

  .مباحۀ او مکروه این قول شیوع بیشتري نسبت به اقوال دیگر دارد

 قول دوم تقسیم مکاسب بر پنج نوع 
این نظریه در قواعد مرحوم  اندکردهتقسیم  مباح و مندوب، مکروه ،واجب ،ي دیگر مکاسب بر پنج قسم محرماعده

که براي بیع  آورندیمي هامثالبراي هر کدام  و هست؛عالمه آمده است و ظاهر کالم شیخ در مکاسب نیز این قول 

است،  هاآنو براي معامالت مکروه برخی مشاغلی که منقصتی در  زندمیرا مثال  المسلمین بیع سالح ألعداء ،محرم

نشود موجب  هاآنآورند و بیع واجب مانند کارهایی که به صورت واجب کفایی واجب هستند و اگر کسی متصدي می

نفقه واجب النفقه و مستحب مانند زرع و رعی و مباح هم سایر اقسام  نیتأمو یا بیع براي  شودیماختالل نظام مسلمین 

 .هستاز استحباب کلی آن  نظرقطعبا 

 قسیم مکاسب به چهار نوعقول سوم ت
و  داندیمکه ایشان مکاسب را بر چهار نوع  هستوجود دارد که قائل آن مرحوم نائینی  مسئلهقول سومی هم در این 

 کسب واجب مصداقی ندارد.   ندیفرمایم

 مهم نیست.اول و دوم است و نظر سوم چندان  قول وجود دارد که البته عمده همان مسئله این اقوالی است که در این
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 اختالف تقسیم در قول اول و قول دوم  وجه 
اختالف و تفاوت در تقسیم بین علما در این مسئله چیست دو توجیه ذکر شده است که به این مطلب در  منشأ در اینکه

 جواهرالکالم اشاره شده است. 

 دوم  قول وقول اول  در میتقس توجیه اول اختالف در مقسم 
کالم فقها از جمله در مسالک بیان شده است این است که مقسم این  در براي وجه این اختالف که توجیه و بیانی اولی

تفاوت دارد مقسم تقسیم اول ما یکتسب به و عین خارجی است که سه قسم محرم، مکروه و حرام تقسیم  باهمدو تقسیم 

به وجوب یا  توانندینمان خارجی و مانند بیع شراب که اتصاف حرمت به خاطر عین خارجی است ولی اعی شودیم

مقسم در تقسیم دوم اکتساب و ذات فعل است  اما ندب متصف شوند مگر به سبب امر عارضی که همان فعل مکلف باشد

اختالفی ندارند و هر دو تقسیم شایسته و نیکو  باهمقول  دوبنابراین این دو تقسیم و  شودیمکه به پنج قسم تقسیم 

 . هست

  نقد توجیه اول
اینکه اعیان خارجیه مکروه و محرم هم در  به این توجیه در خود کتاب مسالک و جواهر مورد اشکال واقع شده است

بنابراین تفاوتی بین واجب و حرام  شودیمخارج وجود ندارد و اگر اتصافی صورت بگیرد از ناحیه تعلق فعل به آن پیدا 

و هر چند این توجیه  هسترجیه نیست و این اتصاف بالعرض و مکروه و مندوب در اتصاف وصف محرم به اعیان خا

  .نیست قبولقابلبیان شده است اما 

 دو تقسیم به لحاظ عناوین اولی و ثانوي  اختالف توجیه دوم
توجیه دومی که براي وجه اختالف این دو تقسیم ذکر شده است که هر چند در مقام تطبیق داراي مشکل است ولی اصل 

قبل از بیان توجیه دوم مطلبی  که هستاین است که اختالف دو تقسیم به لحاظ عناوین اولی و ثانوي  هستآن موجه 

 . کنمیمرا براي وضوح بیشتر بیان 

 انواع اتصاف احکام بر موضوعات  

 نوع اول اتصاف به عنوان اولی 
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راب که اتصاف حرمت بیع به مثل حرمت بیع ش هست هو هوگاهی اتصاف احکام بر موضوعات به عنوان اولی و بما 

 هستشراب به عنوان اولی 

 نوع دوم اتصاف به عنوان ثانوي 
مانند بیع السالح ألعداء المسلمین که ممکن است به عنوان  هست موضوعات به عنوان ثانوي بر احکام گاهی اتصاف

این عناوین  مصداق ونه بر ظلم است اولی مشکل نداشته باشد اما به لحاظ عنوان ثانوي مانند اینکه اعانه بر اثم یا اعا

 رندیگیمآن وجوب را به لحاظ عنوان اولی  ياعدهیا وجوب قضاوت که در روایات آمده است که  و هست؛است حرام 

که البته این عناوین  رندیگیمدر نظام  اخالل همان قاعده مثالًوجوب در روایات را به لحاظ عناوین ثانوي  ياعدهو 

و یکی از موارد تغییر حکم همین عناوین ثانوي است که در واقع تغییر حکم نیست  باشندیمثانوي در معرض تغییر 

 بلکه تغییر موضوع است        

 بیان توجیه دوم 
وقتی به روایات  ستهبه لحاظ عنوان اولی  میتقس توجیه دوم نیز مبتنی بر همین مقدمه است که در واقع در تقسیم اول

به عنوان اولی  يموارد در نیهمچنشده است مانند بیع شراب و  حرام عنوان اولی به در مواردي بیع شودیممراجعه 

 ،وقتی به روایات مراجعه شود فقط همین سه نوع کسب به عنوان اولی یعنی بیع محرم و مانند بیع کفن هستمکروه 

 باشد ذکر نشده است.  مندوب وو مباح وجود دارد و مواردي که به عنوان اولی واجب  مکروه

در این تقسیم مصادیقی  که هستتقسیم اعم از عنوان اولی و عنوان ثانوي  هستاما در تقسیم دوم که تقسیم خماسی 

لذا  و ؛معاش خانواده وجود داردنفقه واجب النفقه یا توسعه در امرار  نیتأمبیع جهت  مانند براي بیع واجب و مندوب

 .و تعارضی بین این دو تقسیم نیست هستزاویه دید در این دو تقسیم متفاوت 
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