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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 تنبيهات اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه ششم: اخذ اجرت بر تعليم قرآن

 الف) مقدمات حبث
 به هم فقها معمول و است شده اشاره آن به هم مکاسب در که است یمورد نيا. است قرآن ميتعل بر اجرت اخذ ششم هيتنب
 قرآن ميتعل رب ايآ که است مطرح موضوع نيا در اين تنبيه .دميند شان منيا کتاب درکه  امام حضرت از ريغ اندشده متعرض آن
 .ميبرس حبث ادله به تا کنمیم ذکر را یمقدماتابتدا  .شودیمن اي گرفت مزد شودیم

  مقدمه اول
 ميشد قائل واجبات در اگر .دارد حبث در کلی  اعدو ق با ینسبت گذشته مباحث ساير مثل مسئله نيا که است نيا مقدمه نياول
 خمصص شود استفاده جواز اگر و شوندمی مؤکد آن ادله شودیم استفاده را حرمت ادله یبررس در اگر است حرام اجرت اخذ
 خمصص ديبگو  را حرمت که یصورت در نجايا اتيروا ،ستين حرام اجرت اخذ ميشد قائل واجبات در عکس به اگر شوند.می
 عامه قاعده با قبل مسائل مثل مسئله نيا در خاصه اتيروا نيبنابرا .شوندیم مؤکد کنند ینف را حرمت که یصورت در و شوندیم

 اتيروا طبق هم نجايا در و ديگو یم حرمت را عامه هقاعد یکساگر   عکسه ب يا شوندیم کدؤ م باشند مهاهنگ اگر شوندیم دهيسنج
خمصص  نجايا برسد یگر يد مفاد به اتيروا و باشد داشته یمفاد عامه قاعده اگر اما و شوندیم مؤکد شود حرمت به قائل خاصه

 .است واضح مطلب کي نيا .شوندیم

 مقدمه دوم
 در که یاتینظر  بر بنا است. اتيتوصل اي است اتيتعبد از قرآن ميتعل ايآ که است نيا کرد توجه آن به ديبا که یگر يد مقدمه

 در یکس اگر .دارد مثره هم گريد یجاها یليخ و دارد مثره حبث نيا بودند قائل ليعبادات تفص ريغ و عبادات نيب اجرت اخذ حبث
 بر بنا اما ندارد یاثر  ستين عبادت اي است عبادت قرآن ميتعل شود معلوم نکهيا طبعاً  نشد قائل یليتفص واجبات بر اجرت اخذ حبث
 عرض هيتوصل واجبات در .ميداد حيترج را عبادات ريغ و عبادات نيب تفاوت ما .دارد اثر ،عبادات ريغ و عبادات نيب ليتفص اتينظر 
 اي است عبادت قرآن ميتعل نکهيا کردن روشن ،نظر نيبنابرا .داشت وجود مشکل عبادات در اما ندارد یمانع اجرت اخذ ميکرد

 یگر يد آثار ستين عبادت اي است عبادت قرآن ميتعل نکهيا ينيتع نباشد ليتفص به قائل یکس نجايا اگر البته دارد اثر ستين عبادت
 شودیم اجنام ة يالرتب فقه چهارم اي سوم جلد در که یکار  در .ميبپرداز  مطلب نيا به ميخواهیمن اآلن .است روشن که دارد فقه در هم

 .است اتيتوصل از اي است اتيتعبد از قرآن ميتعل که شودیم ليتکم آجنا و ميداد اجنام را حبث نيا یمقدار  آجنا ظاهراً 
 که است نيا آن و ميدار  یتوصل و یتعبد به یاستحباب و یوجوب احکام اي واجب ميتقس در یعرض ما که کنم اشاره اختصار به 
 است ینظر  نيا .کرد تصور توانیم یتوصل و یتعبد نيب در هم یاانهيم قسم است داشته شهرت ميقد از که یقسم دو نيا از ريغ
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 هست اصول در که یفيتعر  طبق اتيتعبد که است نيا نظر نيا یگذرا و عيسر  حيتوض .کردمی به آن  ااشاره هم اواخر نيمه در که
 حرمت هاآن در ريا و است شده اطاعتعمل  آن بود تقرب قصد اگر است قربت قصد به متقوم هاآن امتثال که یاحکام آن یعني

 انيات به مأمور و شودیمن عتااط امر قربت قصد بدون ،است قربت قصد به آن قوام که است نيا عبادت و یتعبد یاصل عنصر .دارد
 بر وهعال، کند ريا قصد اگر که دارد وجود هم یااضافه حکم کي یمنته .است نکرده اطاعت را امر نبود قربت قصد اگر و شودیمن
 او عهده از امر کرد تيم دفن یوقت ، مثالً ستين قربت قصد به متقوم که است آن یتوصل است. نيز حرام ،است باطل عبادت نکهيا

 امر نيا ی،گر يد تين هر به اي است یخوب آدم چه نديبگو  گرانيد نکهيا تين به ولو است کرده انيات را به رو مأم و شودیم ساقط
 اختالف حمل بردیمن اي بردیم هم ثواب قربت قصد بدون اتيتوصل در ی اينکهمنته. است شده ساقط هم به مأمور و است شده انيات

 . نشده است گناه و است شده انيات به مأمور یول است
 که ميدار  یاوامر  و عمالا که است نيا سوم قسم .است نيب نايب که ميباش داشته یسوم قسم ستين ديبع که ميکرد عرض ما
 قرآن قرائت اگر مثالً  ،ستا عقاب موجب و است مضر آجنا در ريا یول است یتوصل ثيح نيا از لذا ستين قربت قصد به متقوم

 نيب چون دارد مؤاخذه و عقاب کند ريا اگر یول کندیم عمل را یاستحباب امر و ندارد یمانع ،داردیم دوست اي بفهمد تا کندیم
 یهازهيانگ و ستين يیخدا .دارد عالقه چون دهدیم اجنام را یکار  انسان شودیم یگاه .دارد وجود واسطه خدا قصد و اير  قصد
 قربت قصد که است یواسط حالت کي نيا و ريا کند. کنند فيتعر  او از گرانيد که ستين نيا هم اشزهيانگ یول دارد یاهل ريغ

 به یکم جهت نيا از و است گرفته قرار ی مورد آجنا در خاص یقصدها از یبعض و ريا قصد اما است یتوصل لذا و ستين شرط
 .ميشو  حبث وارد ميخواهیمن نجايا در و است انهيم قسم يا دو نوع یتوصل ميگفت را نيا .شودیم کينزد اتيتعبد

 جايگاه روايات تعليم و تعلم قرآن در وسائل
 ة الصال کتاب در وسائل صاحب .دييبفرما مالحظه را قرآن قرائت ابواب ة الصال کتاب در قرآن ميتعل و قرائت به مربوط تياروا
 هيحاش یکل طور به اينجا. پردازدن میقرآ قرائت به ،مناز قرائت حبث ادامه در رسدیم است سوره و محد که مناز قرائت به یوقت وسائل
 است قرآن ميتعل و تعلم و قرائت به مربوط ده و نه ،هشت ،هفت ابو برسد امی ذهنم به که طور نيا .دارد باب نيچند و است رفته
 دارد وجود مفصل طور به قرآن قرائت ابواب هم حبار در البته دارد اختصاص القرآن قرائت ابواب نيمه در قرآن تعلم و ميتعل اتيروا که
 مثل ،است مستقل خود که است یاهيحاش یول است رفته هيحاش وسائل يیجاها کي .است ة الصال کتاب ضمن وسائل در یول

 در ة العشر  کتاب ديدانیم. است ة العشر  کتاب مهان در اششهير  یاجتماع روابط فقه و ميدار  توجه آن به یليخ ما که ة العشر  کتاب
ه بو  است افتهي اختصاص یابواب حج سفر در معاشرت به است شده مطرح حج یوقت که مناسبت نيا به است آمده حج کتاب
 ضمن در یگاه وسائل. آوردیم را آن ثياحاد و اخبار و کندیم یبررس را معاشرت مطلق که است پرداخته شده معاشرت ابواب
 یفقه نگاه کمرت یمقدار  که است شده موجب دارد یاهيحاش حالت که نيمه و است یمستقل کتاب یول دارد یحواش یگر يد حبث
  .است قرآن قرائت نيمه ابواب از یکي .است ة العشر  کتاب نيمه آن موارد از یکي .شود ابواب آن متوجه

 قرآن جزء سوره و محد مناز در مييبگو  که است نيا از فراتر یليخ .است یفقه باب کي خود قرآن ميتعل و تعلم، قرآن قرائت
 یفقه کتاب که دارد را نيا تيظرف یعني است یفقه باب کي نقرآ با انسان ارتباط خود ،کرد مشخص را آن احکام ديبا و است
 ،هيهد ،نشر ،چاپ ،کتاب استنساخ ،کتاب به نگاه ،کتاب مس از شودیم مطرح خدا کتاب و انسان نيب که یارتباط انواع .باشد

 رابطه ليذ که ینيعناو  از است عنوان ستيب پانزده حدود ،حمتواو  مضمون، مفهوم ،معنا یري فراگ ،دادن ادي ،گرفنت ادي ،خواندن
 است نيا ما قهيسل و پسند ميگو یم من. دري گیم قرار حمور ستيب پانزده حدود قرآن با ما رابطه ليذ در ،است متصور قرآن و انسان
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 تيسن کامل فقه در قرآن به مربوط مباحث اآلن .دارد ازين یمفصل و مستقل فصل به هم فقه در و باشد مستقل باب قرآن احکام که
 مهه که یحال در ،است آمده گريد یجا در آن قرائت و است آمده يیجا کي در کتاب ريتطه مثالً  ،است پراکنده هست آنچه و
 قرآن تعلم و ميتعل موضوع مجله از .ميکرد یبررس ة يالرتب فقه کتاب در را آن مسائل از یبعض ما و شودیم منسجم یابسته هم با آن
 در آجنا را مباحث عمده ،دهندیم اجنام را آن امور و است دوستان از یبعض دست که یکار  آن در .ميکرد یبررس ة يالرتب فقه در را
 . شود یفقه مستقل باب کي خودش که دارد را نيا تيظرف هم باز یول مياکرده مجع ة يالرتب فقه کتاب ليذ

 تعليم و تعلم قرآن به عنوان توصليات نوع دوم
 است امدهين تيروا یعني ،کرد یبررس و دايپ را آن مورد به مورد ديبا ،است یديجد قسم يعنی توصليات نوع دوم سوم قسم چون

 ديگو یم که یاوامر  و است امدهين یليدلشود که ديده می قرآن تعلم و ميتعل مجله از موارد از یبعض در یول کند ميتقس گونه نيا
 يدانداده اجنام را فيتکل نيا مشا نباشد قربت قصد با اگر که یثيح به باشد قربت قصد با ديبا نگفته است ديکن تعلم و ميتعل را قرآن
 شدت به کند  قرآن تعلم و ميبرسد تعل یمقام و مال به ايدن در خبواهد نکهيا یبرا اي عهمس و ريا خاطر به اين مطلب که کسی یول
 یتوصل یمعنا. باشد دو نوع یتوصل یعني قسم نيا از قرآن ميتعل که ميدانیمن ديبع .است شده داده عقاب وعده و است شده خيتوب
 عتااط یاستحباب اي یالزام اوامر نباشد عمل مهراه به قربت قصد اگر که یثيح به ستين قربت قصد به متقوم که است نيا مدو  نوع

 حرام آن از یموارد یول است شده اطاعت امر باشد که یازهيانگ هر به تعلم و ميتعل ،است شده اطاعت امر . خري،باشد نشده
  .دهد اجنام عتاً مس ،دهد اجنام ائآً ير را  کار نيا آنکه ،است

 یخالف مرتکب هم فيتکلاز جهت  و شودیمن باطل وضعاً  عمل باشد ريا با ولو دهد اجنام اگر .ستين طور نيا تايتوصل غالب
 ،است یفيتکل حرمت موجب خاص طور به اير  و است باطل وضعاً  عمل ،قربت ريغ قصد با که است آن یتعبد پس .است نشده

 باز باشد قربت قصد ريغ اگر یعني ستين حکم دو نيا از کدام چيه اول قسم اتيتوصل در وجود دارد. در تعبديات حکم دو نيا
 یتوصل .است نکرده گناه یول است مکروه و ستين یخوب کار گرچه ،است نکرده گناه باز کند هم ريا ،است شده اطاعت امر
 در ريا یفيتکل حکم یول ندارد یمشکل و است کرده انيات را عمل نکند قربت قصد اگر یعني دارد را یتوصل احکام از یکي دوم نوع
 .شودیم دوم نوع یتوصل نيا ،است کرده گناه کند ريا اگر یعني است ثابت آن

 مثالً  که است نيا قصد با اي دهد اجنام قصد بدون خواهدیم چون یول است یتوصل ،ستين قصد به متقوم چوناين نوع اعمال، 
 اعمال مهه در ريا .کنند فيتعر  او از مردم نکهيا یبرا و ائاً ير  کندیم تيم دفن دارد مثالً  ،است شده اطاعت ،امر ديآیم خوشش

 نوع اتيتوصل در است مبطل نه است حرام نه اول نوع اتيتوصل در .مبطل است و حرام عبادات در یمنته ،است متصور یار ياخت
 ستين ديبع و مياداده آجنا در که است ینظر  نيا. است یحرام کار یول ستين آن به امر قوام ،است حرام یول ستين مبطل دوم
 . است قرآن قرائت ابواب نه و هشت باب مهان در هم آن اتيروا .باشد ليقب نيا از هم قرآن ميتعل

 استنوع دوم  مورد خاص جزء توصليات نيا مييبگو  هست اگر .مينيبب را اتيروا و باشد تيروا ديبا در مورد توصليات نوع دوم
 خودبه  است یتوصل نکهيا اي است عبادت امر نيا نکهيا صيتشخ کل. است یمورد و ميندار  قاعده .ستين مييبگو  ستين اگر و
 موارد از یبعض ميکنیم فکر که است ادله به مراجعه اب هم آن صيتشخ .است نوع دو هم یتوصل مييگو یم ما .است ليدل

 ما عرض دوم مقدمه در نيبنابرا .باشد ليقب نيا از ديشا قرآن ميتعل و قرائت و نيد احکام یري فراگ مثل ،است ليقب نيا از اتيتوصل
 .شودیم حرمت موجب باشد يیجا در اگر ريا قصد نکهيا جز ديآیم مشار به اتيتوصل جزء ،حبث ثيح از قرآن ميتعل که است نيا
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  مقدمه سوم
 .است شده گفته قول شش ،مسئله در که است نيا سوم مقدمه
 . است نادر قول نيا. مطلقاً  است حرام قرآن آموزش قبال در مزد افتيدر  که است نيا اول قول
 هم نيا ،مطلقاً  مکروه نه است حرام نه یعني خاص یمعنا به است زيجا قرآن ميتعل قبال در مزد افتيدر  که است نيا دوم قول

 . است نادر البته
 . مطلقاً  است مکروه قرآن ميتعل قبال در مزد افتيدر  که است نيا سوم قول
 . است مکروه شرط بدون است حرام شرط با قرآن ميتعل قبال در مزد افتيدر  که است نيا چهارم قول
 البته دارد وجود مسئله در که است یاقوال هانيا. ستين مکروه شرط بدون و است مکروه شرط با که است نيا پنجم قول

  يدبگو  یکس است ممکن ديکنیم مالحظه که طور آن .هست نيا از شرتيب احتماالت
 گفت شودیم هم نيا. ستين هم مکروه ،خاص یمعنا به است زيجا شرط بدون است حرام شرط با که است نيا ششم قول

 . ندارد قائل یول
 و ميکرد عرض که است یاقوال هانيا .هست هم تا پنج تا مييبگو  است ممکن است مسئله در قول چهار که اندگفته یبعض
 نيب که است نيا آن و وردآ نجايا در هم یگر يد احتمال شودیم. باشد داشته قائل هم تا پنج ستين ديبع .دارد قائل شيتا چهار
 اگر ت.سين حرام مستحب ميتعل در یول است حرام واجب ميتعل در که مييبگو  ميشو  قائل ليتفص مستحب ميتعل و واجب ميتعل
 .دارد وجود نجايا در که است یگر يد احتمال نيا باشد قائل تفاوت مستحب و واجب نيب یکس

  مقدمه چهارم
 قرآن ميتعل هياول حکم .است مستحب اي است واجب اي دارد را حکم دو نيا از یکي غالباً  قرآن ميتعل که است نيا چهارم مقدمه
 یکي .است یمستحب امر هم قرآن یري گ ادي و یري فراگ نکهيا مثل ،است یمستحب امر گرانيد به قرآن دادن آموزش .است استحباب

 ،قرآن تعلمدر  مثال عنوان به شودیم وجوب و الزام به ليتبد حکم نيا یموارد در اما ،است قرآن تعلم و ميتعل مؤکد مستحبات از
 یکس اصالً  یشهر  و روستا در ،دهد ادي را قرآن نرود او که است یطور  اگر .شودیم مهجور قرآن ندهد ادي اي دري نگ ادي او اگر
 که است موارد از یکي نيا. شودیم واجب آجنا ،شودیم دايپ یامنطقه در قرآن بر تيمهجور  حالت کي و باشد بلد را قرآن ستين

 ،است مهجور و مرتوک و یمنس نجايا در قرآن گفته شود که شود سبب قرآن آموزش اي یري فراگ ترک يیجا در اگر .است يیکفا
 به عمل يیجاها و وادارند مناز به را فرزند ديبا مادر و پدر که یحد در اي. دهند ادي هم و ندري بگ ادي هم بروند ديبا یکسان حتماً 

 مقدمه که است يیجا در هم نيا .است سوره و محد بر مشتمل مناز و دهند ادي او به را مناز که است نيا به متوقف فشانيتکل نيا
 .دري گیم قرار یواجب فيتکل اجنام
 يیجا در مجله از .شودیم وجوب به مبدل حکم نيا یموارد در اما است مؤکد مستحب االصولیعل قرآن تعلم و ميتعل نيبنابرا 
 وجوبآن  امثال اي حج اي مناز در که باشد مناز مثل یالزام فيتکل مقدمه که يیجا در دوم و شود تيمهجور  موجب آن ترک که
 دهبد ادي را قرآن و د محديبا است الزم مادر و پدر بر که یعمل مقدمه عنوان به اي .دري بگ ادي ديبا مقدمه عنوان به و کندیم دايپ

 محد به اختصاص مناز در یول ندارد خاص سوره کي به اختصاص اول قسم آن یول است مربوط قرآن خاص خبش کي به نيا یمنته
 .است قرار نيا از مسئله یکل حکم.ستين نيمتع اشسوره یول است نيمتع
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 مقدمه پنجم
 ميتعل بر اجرت اخذ حبث در که بود نيا حبث آن و شود اشاره مقدمه در است خوب که آمد ذهنم به اآلن هم گريد نکته کي
 ضمن و دارد اشاره آن به باب نيا تيروا دو یکي و دارد طرح یجا هم اين تواند.يا منی کند اجرت اخذ تواندمی معلم اصالً  قرآن
 الزم جدا و ميکنیم اشاره هم آن به ضمناً  که دارد اشاره هم آن به باب نيا تيروا. ستين الزم جدا و ميکنیم اشاره هم آن به حبث

 .ستين

 ب) ادله روايی فرع ششم
 یول دانندیمن حرام غالباً  گرچه دارد وجود جا نيا در یمتفاوت یهادگاهيد و اقوال نکهيا به توجه با ميبگذر  که مقدمات نيا از 
 و نه و ستيب باب به کتسبي ما ابواب در مسئله اتيروا. کرد یبررس را هاآن ديبا است آمده نجايا یمتفاوت و متعدد اتيروا چون
 طبعاً  وسائل ليذ و شود مالحظه ديبا حبث نيا در هم نه و ستيب باب .ميکرد عرض اذان مناسبت به قبالً  را یس باب .هست یس
 آمده یس باب در هم ثيحد کي .است آمده ثيحد شته ،نه و ستيب باب در وسائل منت در. مينيبیم مستدرک در هم یاتيروا

 ازو باشد  نداشته یارتباط ديشا تا سه اي دو که است باب نيا در ثيحد نه نيا .ميدار  مسئله نيا با ارتباط در ثيحد نه که است
 حدود مجعاً  که  است مستدرک در هم تيروا چهار. دارد ارتباط قرآن ميتعل بر اجرت حبث با باب نيا تيروا شش ديشا اتيروا جمموع

 عرض ما یبند ميتقس نيا با که است طائفه چند است حبث نيا در که یاتيروا .ميدار  قرآن ميتعل بر اجرت اخذ حبث در تيروا ده
 خبواهد مادر و پدر ی يامرب ،مبلغ ،معلم عنوان به یکس .است حرام قرآن ميتعل بر اجرت اخذ که است یاتيروا طائفه کي .ميکنیم
 .است حرام امر نيا که دارد ظهور اول طائفه اتيروا ،کند افتيدر  یپول و یمبلغ بدهد قرآن آموزش نکهيا قبال در

 روايت اول
 که یاول طائفه از تيروا نياول است. نه و ستيب باب از چهارم تيروا ،ديگو یم را مطلق حرمت که اول طائفهاز  تيروا نياول

َعْن يـَْعُقوَب ْبِن َيزِيَد َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعِن اْحلََكِم ْبِن ِمْسِكٍني َعْن قـُتَـْيَبَة اْألَْعَشى َقاَل: قـُْلُت َو َعْنُه «. است حرام مطلقاً  نديگو یم
بَـُلَها قَاَل َال قـُْلُت ِإّينِ ملَْ ُأشَ  -اْلُقْرآنَ  ِألَِيب َعْبِد اهللَِّ ع ِإّينِ أُْقِرئُ  اِرْطُه قَاَل َأ رَأَْيَت َلْو ملَْ تـُْقِرْئ َكاَن يـُْهَدى َلَك فَـتُـْهَدى ِإَيلَّ اْهلَِديَُّة فََأقـْ

 . َرَواُه الصَُّدوُق بِِإْسَناِدِه َعِن احلََْكِم ْبِن ِمْسِكني وَ  ١»قَاَل قـُْلُت: َال َقاَل َفَال تـَْقبَـْلهُ 
 ؟رميبپذ را هيهد نيا شودیم داده یا هيهد من به بعد کند قرائت یگر يد که دهمیم ادي یعني ،کنمیم اقراء من قرآن ديگو یم

 که اشادامه نجايا و است بوده الؤ س مورد اتيروا هم در آن چون باشد ناْلُقْرآ أُْقِرئُ  که است ممکن نجايا خري. ندفرمود حضرت
 یز يچ که نکردم شرط طرف با من ديگو یم» قـُْلُت ِإّينِ ملَْ ُأَشاِرْطهُ « است نيا روايت ادامه .شودیم تریقو  أُْقِرئُ  احتمال شود خوانده

 یدادیمن ميتعل را کار نيا مشا اگر» َأ رََأْيَت َلْو ملَْ تـُْقِرْئ َكاَن يـُْهَدى َلكَ « ديفرمایم حضرت ،مزد و اجر نه دهدیم هيد ،،بدهد من به
 .دهمیم ادشي چون دهدیم هيهد ،دهدیمن هيهد که یطور  نيمه ،نه گفت شد؟یم داده تو به هيهد ايآ یداشتیوامن خواندن به را او و

 به ،رينگ ديگو یم هست هم هيهد که آجنا نکهيا یبرا ،است حرام مطلقاً  که  کندیم نيا بر داللت نيا .َفَال تـَْقبَـْلهُ  ديفرمایم حضرت
 عقد و اجر و مزد کند شرط که يیجاو  دري گیم را قسم دو هر تياولو  با و گرفت دينبا است مزد و ستين هيهد که آجنا یاول قيطر 

                                                            
 155، ص: 17وسائل الشيعة، ج - 1



:                                   اجرت بر واجبات                                                                                3422ماره 

 6

 رب اشهياول ظهور به که است یاول طائفه در اول تيروا نيا .است.َفَال تـَْقبَـْلهُ  که نيز ظهورش و شودیم شامل را هم باشد یمانيپ و
 .کندیم مطلق داللت حرمت

 بررسی سند روايت اول
 صدوق سند .است آمده هم ضرحيال من در .است آمده بيذ در که است یسند نيا. شودی روايت بررسی میسند حبث ابتدا
َعْن يـَْعُقوَب ْبِن َيزِيَد َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  .دارند قيتوث مهه سند نيا در .است معترب سندش هم آن که است نيمسک بن حکم به

 بن حکم جز ،است داشته یا برجسته تيشخص و بوده فقها از قـُتَـْيَبةَ شده  گفتهَعِن اْحلََكِم ْبِن ِمْسِكٍني َعْن قـُتَـْيَبَة اْألَْعَشى. 
 نقل چون و است کرده نقل نيمسک بن حکم از ريعم یاب ابن نجايا در اما ،ندارد خاص قيتوث لرجا و یجناش در که نيمسک
 اگر .ميدانیم معترب را تيروا نيا جهت نيا از )کند نقل ميمستق که يیجا در (حداقل ميدانیم قيتوث موجب را ريعم یاب ابن
 ريعم یاب ابن نقل که ميداد حيترج ما اما ستين ضعف از یخال تيروا نيا نداند قيتوث و نداند معترب را ريعم یاب ابن تيروا یکس
 از و بربد را یکس نام اگر یول ميندار  قبول را ريعم یاب ابن مرسالت ميگفت بارها البته .کندیم قيتوث را شخص آن ،نيمع یروا از
 .است قبول قابل یسند حلاظ به تيروا نيا جهت اين از .شودیم قيتوث شخص آن کند نقل او

 بررسی داللی روايت اول
 شوند.که بيان می  شود یبررس ديبا نکته چند داللت حلاظ به

 نکته اول
 ستين یز يچ یعني ،است بوده مطرح هم قرائت بر مزد و قرائت حبث اتيروا در چون ،است أُْقِرئُ  و َاقـَْرئُ حبث بر سر  نکته کي
 تيروا در مثالً  ،است بوده مطرحهم  اتيروا در بدهند او به یمزد و کند قرائتقاری  اين مطلب که و کنند دعوت را یقار  اآلن که

ع َعْن َأْجِر اْلَقاِرِئ الَِّذي َال يـَْقَرأُ َو َعْنُه َعِن النَّْضِر َعِن اْلَقاِسِم َعْن َجرَّاٍح اْلَمَداِئِينِّ َقاَل: نـََهى أَبُو َعْبِد اهللَِّ « که دارد باب نيمه ششم
 آن و است ديمز  یثالث که باشد أُْقِرئُ  اي جمرد یثالث باب از باشد َاقـَْرئُ  که دارد وجود نجايا در احتمال دو؛ لذا ٢»ِإالَّ بَِأْجٍر َمْشُروط

 .است أُْقِرئُ  و َاقـَْرئُ  در ديترد و است تيروا در احتمال دو نيا .کندیم دايپ ارتباط ميتعل حبث با وقت
 ميگذار یم شرط کنمیم عقد یعني ُأَشاِرْطهُ  و ُأَشاِرْطهُ  که  دارد روايت ادامه در چون که است ذهنشان در مطلب نيا یبعض

 و است ميتعل در شرتيب یمطلب کي بر توافق و یگذار  شرط نيا چون ی)،بده من پول به نکهيا شرط به دهمیم ادي تو به ديگو یم(
 َاقـَْرئُ  یجا در اتيروا در نکهيا یبرا ،ندارد یوجه مطلب نيا اما است أُْقِرئُ  ستين َاقـَْرئُ  که شودیم شاهد است کمرت قرائت در
 در. یمقر  نه است یقار  حبث ،»اْلَقاِرِئ الَِّذي َال يـَْقَرُأ ِإالَّ بَِأْجٍر َمْشُروط« که دارد که ششم تيروا در .است آمده شرط ريتعب هم
 داللت ُأَشاِرْطهُ  نيبنابرا .٣»نـََهى َرُسوُل اهللَِّ ص َعْن ُأْجَرِة اْلَقاِرِئ الَِّذي َال يـَْقَرُأ ِإالَّ َعَلى َأْجٍر َمْشُروطٍ « که است طور نيا هفتم تيروا

. رساند يیجا به را حبث شودیمن شکل نيا به و ستين یتام شاهد ،شاهد نيا. است سازگار هم َاقـَْرئُ  با بلکه است أُْقِرئُ  که ندارد
 . هست أُْقِرئُ  اي هست َاقـَْرئُ  نيا ميدانیمن نکهيا یبرا است جممل تيروا مييبگو  که بعديال تيروا و ميباش ما اگر

                                                            
 .156، ص همان - 2

 همان. - ٣
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 از مييبگو  اين بود که اول احتمال دأييت یبرا اول وجه .شودیم هم معلم و مقرئ حبث شامل مييبگو  که آورد شودیم یگر يد وجه
 یباق آن امجال و است مردد هم باز و کندیمن کشف را یز يچ ُأَشاِرْطهُ  ميگفت ما ،جمرد یثالث نه است ديمز  یثالث نجايا ُأَشاِرْطهُ  قيطر 
 هم اگر ،دري گیم را ما حبث مورد که باشد أُْقِرئُ  اگر ،کندیمن یفرق باشد أُْقِرئُ  هچ باشد َاقـَْرئُ  چه که است نيا دوم وجه .ماندیم

 هم دان ادي در یري بگ مزد یتوانیمن قرآن قرائت بر ديگو یم تيروا اگر ،گذاردیمن یفرق عرف .ميکنیم تيخصوص الغاء باشد َاقـَْرئُ 
 نکهيا ليدل به اي ،شودیم ميتعل و اقراء شامل ،حکم وقت آن باشد مطمئن را تيخصوص الغاء نيا یاگر کس .است یکي حکمش

 در که است ديبع یليخ. کندیم یتسر  هم ميتعل به نهمايب زيامل عدم و املناط حيلتنق قرائت حکم باشد هم َاقـَْرئُ  اي است أُْقِرئُ 
 قرائت از یکس که است یگر يد وجه هم نيا. ندارد یمانع قرآن آموزش در اما ديري نگ هم هيهد و نباشد مزد با شود گفته قرآن قرائت
 . دهد یم تسر يتعل و اقراء به را است آمده قرائت در که یحکم و کند تيخصوص الغاء
 ايگو  که دهدیم اجنام را یعمل ،قرائت نيح در قاری که مييبگو  است ممکن چون ،داشت نانياطم یليخ شودیمن هم وجه نيا به
 یه مبا قرائت خود نه است دادن ادي هدف یعني ،شود اجنام قرائت بعد تا دهدیم ادي یوقت یمنته دري بگ مزد دينبا و است عبادت

 نيا. ندارد وجود تيخصوص الغاء به نانياطم لذا و باشد آن در یا نکته و باشد داشته تيموضوع یه یه مبا قرائت است ممکن ی،ه
 دوم وجه .نبود متام که مير يبپذ ُأَشاِرْطهُ  شاهد به که بود نيا اول وجه. شودشامل می را ميتعل و اقراء ،تيروا مييبگو  که بود یوجه دو
  .ستين متام هم نيا و است تيخصوص الغاء مييبگو  که بود نيا

 نکهيا ،است اصل جمرد یثالث مهان که است نيا مانند حمل حبث گانژ وا و الفاظ در اصل ديبگو  یکس است ممکن مقابل نقطه در
 صورت نيا به ديبگو  یکس است ممکن .گفته شده است هم گريد یجاها در اصل نوع نيا هيشب .بردیم زائده مؤونه ميخبوان أُْقِرئُ 
 و َاقـَْرئُ  حلاظ از تيروا نيا که ديآیم نظر به نيبنابرا. ستين واضح یليخ کرد نانياطم آن به بشود یاصول نظر از و باشد یاصل که

 فردا انشاهلل را گريد نکته سه دو و بود یدالل نکته کي مطلب نيا .کرد توسل آن به نشود که ی استکاف نيمه و دارد امجال أُْقِرئُ 
 .کنمیم عرض
 .              نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و

 


