تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحصیلی9399-92
جلسهی دوازدهم؛ سهشنبه 9399/7/99
حمل بر کراهت مقتضای جمع بین دو دسته روایات
[در بین روایات دالّ بر حرمت ،فقط یک روایت از لحاظ سند تمام بود و بقیه به عنووا مییود بوود ،در
بین روایات دالّ بر جواز نیز دو روایت از لحاظ سند تمام بود که هر دو به یوک ممومو بودنود و روایوت
دیگری هم وجود داشت که به عنوا میید بود].
مقتمای جمع بین این دو دسته روایات اقتماء می کند روایات مانعه را حمو بور کراهوت کنویم؛ زیورا
داللت این روایات بر حرمت بیش از ظهور نیست؛ چو در روایت عبدالرحما بن سیابه [سلیما ] فرموود
«إِنَالْمَصَاحِفَلَنْتُشْتَرَى» که جمله ی خبری در مقام انشاء به کار رفته و در واقع نهی است ،پس ظهور در
حرمت دارد ،بقیهی روایات هم به صورت نهی بود که آ ها هم ظهور در حرمت دارد .بله ،روایوت سماعة
بن مهرا صراحت در حرمت دارد؛ چو تعبیرات شدیدی به کار برده و لفظ حرمت هم چنود مرتبوه در آ
تکرار شده ،ولی با این حال قابلیت حم بر کراهت شدید را دارد و نظیر آ را مثالً در موورد سسو جمعوه
داریم که در روایت در عِداد سس های واجب شمرده شده و «واجبٌ» 9بر آ اطالق شده ،ولی با ایون حوال
 .1وسائل الشيعة ،ج ،3تتمة کتاب الطهارة ،ابواب اغسال المسونة ،باب ،1ح ،3ص 303و تهذیب االحکام ،ج ،1ص:101
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

عَنْغُسْلِالْجُمُعَةِفَقَالَ:وَاجِب فِب 

السَّفَرِوَالْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ :غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةةِ وَاجِةبٌ
إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ إِلَى أَنْ قَالَ :وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّةتَ
وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ یُسْتَحَبُّ
أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ وَ غُسْلُ لَيْلَةةِ إِحْةدَو وَ عِشْةرِینَ
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حم بر استحباب میکنیم و تعبیر به وجوب را میگوییم یا بوه خواطر تیلیوب بووده یوا بوه خواطر شودت
استحباب و و مهم آ که از لحاظ سند نیز ناتمام است .پس روایات مانعه که حجّت است ،بیش از ظهور در
حرمت ندارد.
ولی روایات مجوّزه ،نص و یا قریب به نص و در جواز بیع مصحف است .بنابراین طبق قاعدهی حمو
ظاهر بر نص یا اظهر ،2نتیجه این میشود که روایات مانعه حم بر کراهت میشود.
جمع مرحوم شیخ

ولی مرحوم شیخ

بین دو دسته روایات

وجه جمع دیگری ارائه میدهد و آ اینکه روایات مجوّزه حم بر بیع ورق ،جلد،

ادیم و عم ید میشود و روایات مانعه بر ظهور در حرمت بیع مصحف باقی میماند.
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تفصی کالم مرحوم شیخ به این صورت است که ایشا ابتودا داللوت موهقوهی روح بون عبودالرحیم و
صحیحهی ابی بصیر و که مممونشا مث هم است و را بر جواز بیع مصحف بررسی میکند و میفرماید
ممکن است کسی بگوید این دو روایت مطلقاً دالّ بر جواز بیع مصحف است به خاطر وجوه مذکور در
ذی
وجوه داللت موثقهی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف در کالم شیخ

 .9کالم حمرت که «أَشْتَرِيأَحَ ُّإِلَ َّمِنْأَنْأَبِيعَهُ» داللت بر جواز اشتراء میکند که بالمالزمه دالّ بور
جواز بیع نیز هست.

سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُکْهَا لِأَنَّهُ یُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا وَ غُسْةلُ
الِاسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ.
 .2تعبير به أظهر به خاطر آن است که ممکن است کسي در مورد عبارت حضرت که فرمودند «أَشْتَرِيأَحَ ُّإِلَ َّمِنْأَنْأَبِيعَهُ» ایةن احتمةال را
بدهد که مراد حضرت این است که شراء در مقایسه با بيع فقط محبوبتر است و منافاتي با حرام بودن آن ندارد.
 .3کتاب المکاسب ،ج ،2ص:151
و کيف کان ،فالحکم في المسألة واضح بعد األخبار و عمل من عرفت ،حتّى مثل الحلّي الذي ال یعمل بأخبار اآلحاد.
و ربّما یتوهّم هنا ما یصرف هذه األخبار عن ظواهرها ،مثل روایة أبي بصير  . ...و مثله روایة روح بن عبد الرحيم ،و زاد فيه« :قلت :فما ترو أن
اعطي على کتابته أجراً؟ قال :ال بأس ،و لکن هکذا کانوا یصنعون» ،فإنّها تدلّ على جواز الشراء من جهة حکایته عن المسلمين بقوله« :ثمّ إنّهم اشتروا
بعد ذلك» ،و قوله« :أشتریه أحبّ إليّ من أن أبيعه» ،و نفي البأس عن االستئجار لکتابته ،کما في أخبار أُخر غيرها ،فيجوز تملّةك الکتابةة بةاألُجرة،
فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المرکب منها و من القرطاس ،و غيرهما.
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 .2در این دو روایت میفرماید «ثُمَّإِنَّهُمُاشْتَرَوْابَعْدُ» که داللت میکند خرید و فروش قرآ  ،تبدی بوه
سیرهی عملی مسلمانا شده و از آ جا که رادع و نهی عملی از آ نشده کشف مویشوود جوایز بووده و اال
مشک است بگوییم مسلمانا که این عم را انجام میدادند ،مرتکب حرام میشدند.
 .3ذی موهقهی روح بن عبدالرحیم که آمده «فَمَاتَرَىأَنْأُعْطِ َعَلَىكِتَابَتِهِأَجْراًقَالَ:لَابَأْسَ» دالّ بور
جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآ است و این بدین معنی است که خطوط قرآ مالیت دارد و مویتوانود
در مقاب همن قرار گیرد و در نتیجه بیع آ صحیح است؛ زیرا احتمال داده نمیشود اجاره به اعتبار خطووط
صحیح باشد ،ولی بیع آ صحیح نباشد.
روایات متفق بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآ بوده و برخی از لحاظ سند نیز تمام است و هوی
روایتی هم بر خالف آ وجود ندارد و کسی هم مخالفت نکرده است .این روایات را در یوک دسوته بنودی
میتوا به این صورت ارائه کرد
روایات دالّ بر جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآن
ـ موثقهی روح بن عبدالرحیم:

...قُلْتُ:فَمَاتَرَىأَنْأُعْطِ َعَلَىكِتَابَتِهِأَجْراً؟قَبالَ:لَبابَبأْسَوَلَِْبنْذََْبََاكَبانُ ا
يَصْنَعُ نَ 4.
ـ روایت علی بن جعفر:

عَبْدُاللَّهِبْنُجَعْفَرٍفِ قُرْبِالْإِسْنَادِعَنْعَبْدِاللَّهِبْنِالْحَسَنِعَنْجَدِّهِعَلِ ِّبْبنِجَعْفَبرٍ
عَنْأَخِيهِمُ سَىبْنِجَعْفَرٍ

قَالَ:سَأَلْتُهُعَنِالرَّجُلِيَْْتُ ُالْمُصْبحَفَبِالْبأَجْرِقَبالَ:لَبا

بَأْسَ 5.
این روایت از لحاظ سند به خاطر عبداهلل بن الحسن ناتمام است؛ زیرا توهیقی برای ایشا در مجامع
روایی ذکر نشده ،هرچند میدانیم امامزاده و سید واجب التعظیم است ،ولی نمیتوانیم روایات ایشا را به
عنوا مستند حکم قرار دهیم.

 .1وسائل الشيعه ،ج ،11کتاب التجارة ،ابواب ما یکتسب به .باب ،31ح ،1ص 151و الکافي ،ج ،5ص.121
 .5همان ،ح ،12ص 161و قرب االسناد ،ص.115
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ـ روایت دیگر علی بن جعفر:

وَعَنْهُ[عَبْدُاللَّهِبْنُجَعْفَرٍفِ قُرْبِالْإِسْنَادِعَنْعَبْدِاللَّهِبْنِالْحَسَنِ]عَبنْعَلِب ِّبْبنِ
جَعْفَرٍقَالَ:وَسَأَلْتُهُعَنِالرَّجُلِذَلْيَصْلُحُلَهُأَنْيَْْتُ َالْمُصْحَفَبِالْأَجْرِ؟6قَالَ:لَابَأْسَ .
[این روایت نیز از لحاظ سند به خاطر عبداهلل بن الحسن ناتمام است ،ولی خوشبختانه هر دو روایت
علی بن جعفر در کتاب خودشا به نام مسائ علی بن جعفر 7که به دست ما رسیده موجود است .بنابراین
این دو روایت از لحاظ سند تمام است].
ـ صحیحهای در جامع بزنطی به نقل جناب ابن ادریس:

قَالَفِ ذَََاالِْْتَاب...وَسَأَلْتُهُعَنِالرَّجُلِيَْْتُ ُالْمُصْحَفَبِالْأَجْرِ؟قَالَ:لَابَأْس 8.
[در مورد تمام بود سند روایاتی که جناب ابن ادریس به طور مستقیم از کتابهایی مث جامع بزنطی
نق میکند ،چندین بار صحبت کردهایم که خالصهاش اینچنین است کتابهایی مانند جامع بزنطی در
زما جناب ابن ادریس حلّی متواتر یا در حکم متواتر بوده ،بنابراین احتیاج به ذکر سند به آ کتاب نیست.
پس این روایت از لحاظ سند تمام است]
عبدال:
ـ روایت عبدالرحمن بن ابی
هل

وَعَنْهُ[مُحَمَّدُبْنُالْحَسَنبِإِسْنَادِهِعَنْأَحْمَدَبْنِمُحَمَّد]عَنِالْقَاسِبمِبْبنِمُحَمَّبدَعَبنْ
أَبَانٍعَنْعَبْدِالرَّحْمَنِبْنِأَبِ عَبْدِاللَّهِعَنْأَبِ عَبْدِاللَّبهِ

قَبالَ:إِنَأُمَعَبْبدِاللَّبهِبْبنِ

الْحَارِثِأَرَادَتْأَنْتَْْتُ َمُصْحَفاًوَاشْتَرَتْوَرَقاًمِنْعِنْدِذَاوَدَعَبتْرَجُلًبافََْتَب َلَهَبا
عَلَىغَيْرِشَرْطَفَأَعْطَتْهُحِينَفَرَغَخَمْسِينَدِينَاراًوَإِنَّهُلَمْتُبَعِالْمَصَاحِفُإِلَّاحَدِيثاً 9.
عبددال
عبدال از امام صادق نقل میکند که حضرت فرمودند :مادر
عبدالرحمن بن ابی
هل
هل
بن حارث وقتی خواست مصحفی کتابت کند ورق خرید و از شخصی خواست که بدر ن ورق
کتابت کند ،بدون اینکه با او [دربارهی اجرت] مشارطه و مقاطعه کرده باشدد ،وقتدی کتابدت

 .6و في المصدر «باالحمر».
 .1مسائل علي بن جعفر و مستدرکاتها ،ص.300
 .1السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي ،ج ،3ص.513
 .9وسائل الشيعه ،ج ،11کتاب التجارة ،ابواب ما یکتسب به .باب ،31ح ،10ص 160و تهذیب االحکام ،ج ،6ص.366
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قر ن تمام شد ،پنجاه دینار 10به او اعطاء کرد و همانا مصحف خریدد و فدرون نمیشدد مردر
جدید ًا.

این روایت از لحاظ سند به خاطر قاسم بن محمد الجوهری ناتمام است.
اینکه حمرت در مقام تکریم ،این واقعه را تعریف میکنند استفاده میشود بهتر است در اجاره برای
کتابت مصحف هم اجرت معین نشود.
ذی روایت هم که میفرماید «وَإِنَّهُلَمْتُبَعِالْمَصَاحِفُإِلَّاحَدِيثاً» و حمرت بیا نمیکنند این کار حرام
و سلط است ،اشعار به این دارد که بیع مصحف حرام نیست و از آ جهت که حمرت یک نوع اظهار تکدّر
خاطری از بیع مصحف میکنند ،استفاده میشود حداق کراهت دارد.
ادامهی کالم در جمع مرحوم شیخ

مرحوم شیخ

بین دو دسته روایات

بعد از بیا وجوه استفادهی جواز بیع مصحف از موهقهی روح بن عبدالرحیم و

صحیحهی ابی بصیر میفرماید این وجوه ناتمام است؛ زیرا این دو روایت در مقام بیا این است که تحصی
مصحف در صدر اسالم از طریق کتابت خود شخص [یا با همکاری دیگرا ] بوده ،ولی جدیداً همتها
کوتاه شده و به جای مباشرت در کتابت قرآ  ،از طریق خرید و فروش و استیجار شخصی برای کتابت و
پرداخت اجرت ،تحصی مصحف میکنند ،امّا دیگر این دو روایت کیفیت شراء را بیا نمیکند که چگونه
بوده و چگونه باید باشد.
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 .10هر دیناري مساوي با یك مثقال شرعي و سه چهارم مثقال صيرفي است .هر مثقال شرعي هجده نخود و هر مثقال صيرفي بيست و چهةار
نخود است .بنابراین پنجاه دینار به اندازهي نهصد نخود طال ميشود که امروزه نيز قيمت باالیي دارد.
 أوزان المقادیر ،ص:133
الدینار و المثقال الشرعي متحدان و هذا مما ال شك فيه ،و هما ثالثة أرباع ،المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي ،و المثقال الشرعي درهم
و ثالثة أرباع درهم ،و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه و نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره ،فيکون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل ،فيکون
عشرون مثقاال أول نصب الذهب في وزان ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم ،و مائتا درهم أول نصب الفضة في وزان مائة و أربعين مثقاال،
و هذا النسب مما ال شك فيها ،و اتفقت عليها الخاصة و العامة.
 .11کتاب المکاسب ،ج ،2ص:151
لکن اإلنصاف :أن ال داللة فيها على جواز اشتراء خطّ المصحف ،و إنّما تدلّ على أنّ تحصيل المصحف في الصدر األوّل کان بمباشرة کتابته ،ثةم
قصرت الهمم فلم یباشروها بأنفسهم ،و حصّلوا المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً ،و ال داللة فيها على کيفية الشراء ،و أنّ الشراء و المعاوضة ال بةدّ
أن ال یقع إلّا على ما عدا الخط ،من القرطاس و غيره.
و في بعض الروایات داللة على أنّ األولى مع عدم مباشرة الکتابة بنفسه أن یستکتب بال شرط ثمّ یعطيه ما یرضيه ،مثل روایة عبد الةرحمن بةن
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بنابراین مقتمای جمع با روایات ناهیه از بیع مصحف آ است که بگوییم اگر کسی میخواهد از طریق
خرید و فروش تحصی مصحف کند ،باید بیع را بر سیر کتابت؛ یعنی بر ورق ،جلد ،ادیم ،حدید ،عم ید و
 ...انجام دهد و اگر از طریق استیجار برای کتابت میخواهد تحصی مصحف کند ،به مقتمای روایت
عبدالرحمن بن ابی عبداهلل بهتر است قب از عم  ،نسبت به اجرت مقاطعه نکند.
مرحوم شیخ سپس در مورد روایت ةنبس الوراق میفرماید این روایت گرچه ظهور در جواز بیع
مصحف دارد ،ولی این ظهور باالطالق و با استفاده از مقدمات حکمت بوده؛ یعنی چو در مقام بیا بوده،
ولی سکوت از ذکر قید و کیفیت شراء فرموده ،استفادهی جواز بیع مطلقاً میشود که در این صورت نیز
مقتمای جمع با روایات مانعه این است که بگوییم این اطالق به وسیلهی روایات مانعه تقیید میخورد و
نتیجه این میشود که اگر بیع بر خطوط و کتاب اهلل انجام بگیرد جایز نیست ،ولی بر جلد ،ادیم و ورق
اشکالی ندارد.
نقد وجه جمع مرحوم شیخ

خدمت مرحوم شیخ

میگوییم روایات مانعه که میفرماید بیع مصحف جایز نیست و اگر خواستی

بیع کنی ورق ،ادیم و جلد را بیع کن ،این در واقع تفصی در بیع مصحف نیست که قِسمٌ جایز و قِسمٌ سیر
جایز ،و اصالً این لحن که میفرماید «إِنَالْمَصَاحِفَلَنْتُشْتَرَى» با تفصی سازگار نیست ،بلکه موضوع این
دو فرق دارد .آ چیزی که جایز نیست ،بیع مصحف است و آ چیزی که جایز است بیع ورق ،ادیم و جلد
است .پس موضوع این دو با هم فرق میکند و در حقیقت حمرت بعد از بیا عدم جواز بیع مصحف ،راه
یاد میدهند که چطور مبادله کنند و آ اینکه ورق ،ادیم و جلد را خرید و فروش کنند؛ نه مصحف را.
در روایات مجوّزه هم که وقتی از حمرت دربارهی بیع و شراء مصحف سیال میشود و حمرت در
جواب میفرمایند «أَشْتَرِيأَحَ ُّإِلَ َّمِنْأَنْأَبِيعَهُ» باز موضوع بیع و شراء مصحف است؛ نه مث ادیم،
حدید و  ...و بیا میکند بیع مصحف و که مصحف عنوان مقوم و مقصود اصلی در بیع است و جایز است.
بنابراین حم مطلق بر مقید بین این دو دسته روایت معنی ندارد ،بلکه هما طور که بیا کردیم این روایات

أبي عبد اللّه  . ...و ممّا یدلّ على الجواز روایة عنبسة الورّاق . ...
و هي و إن کانت ظاهرة في الجواز إلّا أنّ ظهورها من حيث السکوت عن کيفية البيع ،في مقام الحاجة إلى البيةان ،فةال تعةارا مةا تقةدّم مةن
األخبار المتضمّنة للبيان .و کيف کان ،فاألظهر في األخبار ما تقدّم من األساطين المتقدم إليهم اإلشارة.
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با هم تعارض بدوی دارند و باید حم ظاهر بر نص یا أظهر کرد و نتیجه این میشود که روایات مانعه
حم بر کراهت میشود.
بنابراین کالم قائلین به عدم حرمت بیع مصحف مانند عالمهی بحرالعلوم ،صاحب جواهر و  ...صحیح
است.
نقد کالم مرحوم شیخ در وجوه داللت موثقهی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف

هما طور که بیا کردیم مرحوم شیخ دربارهی داللت موهقهی روح بن عبدالرحیم بر جواز بیع مصحف
سه وجه ذکر فرمود؛ یعنی عالوه بر این کالم حمرت که فرمودند «أَشْتَرِيأَحَ ُّإِلَ َّمِنْأَنْأَبِيعَهُ» و که ما
نیز داللت آ را بر جواز قبول کردیم و دو وجه دیگر هم دالّ بر جواز بیع مصحف است
وجه اول این بود که از ذی موهقه که فرمود «پرداخت اجرت بر کتابت قرا جایز است» استفاده
میشود پس خطوط قرآ کریم مالیت دارد ،بنابراین بیعش نیز باید جایز باشد؛ چو احتمال فرق بین اجاره
و بیع نیست.
ولی این کالم درست نیست؛ زیرا
اوالً ممکن است فردی به خاطر سرضی ،دیگری را اجیر بر عملی کند که حاص آ عم مالیت ندارد؛
به عنوا مثال کسی که به خاطر سرض شخصی ،میخواهد ببیند در کنار دریا وقتی آب روی آب ریخته
میشود چه اتفاقی میافتد ،میتواند دیگری را اجیر کند تا این عم را انجام دهد و نمیتوا گفت چنین
اجارهای صحیح نیست ،در حالی که حاص این عم هی مالیتی ندارد.
بنابراین از جواز پرداخت اجرت بر کتابت قرآ کریم ،نمیتوا نتیجه گرفت خطوط قرآ شرعاً مالیت
دارد.
ثانیاً علی فرض مالیّت برای خطوط قرآ  ،مالزمهای بین جواز اجاره با جواز بیع نیست؛ چو ممکن
است شارع نخواهد نقوش قرآ کریم به خاطر عظمتی که دارد به عنوا مبیع در مقاب همن واقع شود ،امّا
پرداخت مزد در مقاب کتابت قرآ که عم ید است مانعی نداشته باشد؛ چو مزد مستقیماً در مقاب نقوش
بما هی نقوش قرار نمیگیرد.
وجه دوم این بود که از عبارت «ثُمَّإِنَّهُمُاشْتَرَوْابَعْدُ» استفاده میشود سیره و عم مسلمین بر مبایعهی
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مصحف بود و این دالّ بر جواز آ است.
در پاسخ میگوییم
اوالً ظاهر لحن روایت به گونهای است که استفاده میشود حمرت فیالجمله در مقام ابراز عدم
رضایت از این عم مسلمین هستند ،هرچند در حدّی نیست که بتوا استفادهی حرمت کرد.
ثانیاً این عم مسلمین هما طور که عالمه در نهعی االحکام فرمودند مورد انکار صحابه قرار گرفته
است.
ثالثاً همین روایات مانعه میتواند به عنوا رادع عم آ ها باشد.
تقریر متن عبداهلل امیرخانی
استخراج منابع و روایات جواد احمدی
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