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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 نگاهي به مطالب پيشين
 ، درمشهور بر بنا نكهيا ليدل به گرديد. طرح المالتيب از ارتزاق با عنوان واجبات بر اجرت مبحث انيپا در يبحث
 شغل اي ،است حرام آن در مزد افتيدر است روشن كه قضا باب مثل ،است حرام مزد افتيدر قطعاً ،مشاغل از يبعض
 نيتأم المالتيب قيطر از افراد نيا يزندگ كه است بوده مطرح مسئله نيا .كرد خذا آن قبال در مزد شودينم كه يگريد

 ،ميشو تاجر اخذ حرمت به قائل كه يموارد تمام در .كند نيتأم را هاآن يزندگ ياسالم دولت و نيمسلم امام ،شود
 جامعه ازين مورد يعموم كار و شغل جا هر ،است متفاوت انظار اساس بر موارد البته ،كنديم نيتأم را هاآن نيمسلم امام

 سابق ادوار در يمتداول و مرسوم امر كه شوديم المالتيب از ارتزاق موارد جزء ست،ين زيجا آن بر مزد يول دارد وجود
  .است بوده

  المالتيب از مشاغل صاحبان ارتزاق

 مقدمه. 1
 يبخش و رديبگ انجام ديبا خود يجا در كه است مهم يليخ مباحث از آن، مصرف تيفيك و نابعم و المالتيب بحث

 ياونهگ به امبريپ زمان در المالتيب ميتقس نوع .است بوده مسئله نيهم از آمده شيپ اسالم خيتار در كه ياختالفات از
 از المالتيب عيتوز ،دوم فهيخل از .شد جاديا المالتيب نهيهز در يراتييتغ دوم فهيخل زمان از و بعد به آن از ،است بوده
 قرار طبقه ده در را انمسلمان مرعُ  گرفت.صورت مي بودن يبدر ريغ و بودن يبدر اساس بر، مثالً كرد رييتغ امبريپ زمان
 ميتقس كه يالمالتيب زانيم يبند طبقه نيا اساس بر .بود هم ياسالم نيمواز اساس بر يبند طبقه نيا ظاهراً  و داد
 ريام و شد دور ياسالم ظاهر به يارهايمع همان از و كرد يراتييتغ باز مسئله نيا عثمان زمان در .بود متفاوت ،شديم

 . بازگشتند اكرم امبريپ رهيس همان به) ع( نيالمؤمن
 مطابق عنوان ،بود ياول عنوان ،فرمودنديم) ص( اكرم امبريپ كه يماتيتقس نوع كه دارد وجود هم يمهم االتؤس البته

 و منابع دراين مطالب . شود مطرح خود يجا در ديبا كه ياالتؤس و شودينم اي داد رييتغ را آن شوديم ايآ ،بود زمان با
 يخروج و يدورو منابع كه است مناسب و دارد يفقه مسائل و يخيتار و مفصل داستان كه است المالتيب كرد نهيهز
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 نيا در هم يخوب يكارها البته ،رديبگ قرار بحث وردم ،رديگيم قرار دولت دست در يعموم صورت به كه المالتيب
 .شد عرض كه است كردن نهيهز بحث از مباحث، يكي .است شده نهيزم

 المالتيبمنابع . 2
 ،دارد فقه در كه يفيتعر با كه( انفال ،زكات، خمس المالتيبمنابع  .كنميم عرض كه است المالتيب منابع گريد بحث 
 مفتوح ياراض از است اعم ديآيم دست به فتوحات در كه يجنگ غنائم( غنائم )،ديآيم حساب به يعموم منابع جزء
است.  )منقول ريغ و منقول از اعم شوديم گرفته متيغن به جنگ در كه ييزهايچ همه و ةونع مفتوح ريغ ياراض و ةونع

 گفته آنچه بر عالوه يموارد رد كه است داشته حكومت را حق نيا .است خراج ،است بوده مطرح ميقد از كهيكي ديگر 
 خراج ،غنائم ،انفال ،زكات ،خمس. شوديم گرفته ذمه اهل از كه ييهاغرامت يگريد .كند نييتع هم يگريد موارد ،شد
 راتيتعز از ينوع عنوان به كه هست هم يمال جرائم .است المالتيب منابع نيترمهم از المالك مجهول اموال و هيجز و

 ممكن ،كرد حصر شودينم را عنوان هشت نيا. شوديم گرفته نظر در راتيتعز عنوان به كه يجرائم ،شوديم داده قرار
 .باشد هم گريد يزهايچ كه است
 يخروج و است يمهم بحث ما زمان در اتيمال بحث كه شوديم فيتعر مورد هشت نيا در المالتيب يورود پس 
 مرحله چه ،هاآن يدرآمد و يدورو مرحله چه ،مرحله دو نيا از كدام هر .است يقواعد مطابق هم آن كرد نهيهز و
 در .دارد را خود ژهيو احكام كدام هر المالتيب آمد در قلم هشت نيا يعني. دارد وجود ييهاتفاوت ،هاآن كرد نهيهز

 وجود يمتفاوت احكام المالتيب يورود اقالم كرد نهيهز در كه است شده اختصار به يا اشاره مطلب نيا به الفقاهه انوار
 ،است آمده قرآن در هاآن از يبعض و است شده مشخص فقه درها آن مصرف موارد ،خمس در اي تزكا در مثالً ،دارد

 كه يعموم اموال مصارف كه داشت را توجه نيا ديبا .است طور نيهم ديآيم دست به جنگ در كه يغنائم مورد در اي
 ،است شده نييتع اتيروا و قرآن در كه دارد ينيمع مصارف هاآن از يبعض است متفاوت ،رديگيم قرار حاكم دست در
 .است متفاوت كرد نهيهز در كه جهت كي نيا .است شرع حاكم دست در و ندارد نيمع مصارف هم يبعض

 ميتقس را آن حكومت كه است جامعه يعموم اموال هم يبعض ،است حكومت مخصوص يعموم اموال از يبعض
 شودينم و كرد توجه ديبا نكات نيا به .كند عيتوز را آن كه است ياواسطه حاكم يول است عموم يبرا تيملك و كنديم
 اقالم يبعض و است مصلحت تابع آن مصرف ،اقالم از يبعض البته ،راند چوب كي با را المالتيب يهايورود همه كه
 صيتشخ به هم ييجاها در اما ،است شده نييتع كه زكات و خمس مانند ،است آمده فقه در كه است يموارد تابع

 سادات يفقرا به اي ديبده ريفق به كه است شده گفته ،اموال يبعض در كه است نيا نكته نيا راز. است حاكم مصلحت
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 فقر به المالتيب يآمدها در همه مصرف اما ،است فقر هم آن شرط .ليقب نيا از يموارد و ديده ليالسب ابن به اي ديده
 ريفق نكهيا ولو ،دهد يكس به نديبب مصلحت به را آن نهيهز نكهيا و است حاكم يسنج مصلحت به هاآن از يبعض و ستين

 هم معصوم ريغ در و است يقطع معصوم در كه ميريبگ نظر در را حاكم مطلق اراتياخت اگر كه خصوص به ،نباشد هم
 شخص يفرد مصلحت نه ،باشد مصلحت همراه ديبا البته ،دارد وجود يبازتر دست مطلقه تيوال در .دارد وجود يانظار
 هاستم و ظلم نيا به مبتال امرا و خلفا او از بعد و كرديم سوم فهيخل كه يكار( بدهد خود قوم و شيخو به مثالً كه

 .ستين فقر آن شرط يول ،گردد باز نيمسلم و اسالم به كه يمصلحت بلكه )بودند
 شده نييتع منابع نيا از يبعض مصرف موارد و شد ذكر آن مورد هشت كه دارد يموارد المالتيب منابع نيبنابرا 
 توانديم را هاآن مصالح اساس بر حاكم و است الحاكم دي به امره و است نشده مشخص و نييتع جاها يبعض در، است
 و شوديم بحث گريد يجاها در كه بود ياتيمدع ،مقدمه نيا همه كه بود بحث در ورود يبرا يا مقدمه نيا .كند نهيهز
 مصارف كه اين بود كردم عرض كه يرياخ نكته ،المالتيب مصارف و منابع بحث به توجه با .شد اشاره هاآن به فعالً
 ديبا را نوع دو نيا پس. ندارد نيمع مصرف موارد هم يبعض و است فقر به مشروط مثالً و شده نيمع موارد نيا از يبعض

 فقر به مشروط است ممكن نكهيا اي است فقر به مشروط مثالً و است شده نيمع مواردش هاآن از يبعض كه داشت توجه
 .است نشده ينيمع و خاص مورد به مشروط موارد نيا از يبعض و زكات نيعامل مثل، نباشد هم

  تقرير مسئله. 3
 ستين حرام كسب نكهيا اي است حرام هاآن قيطر از كسب كه دارد وجود يمشاغل كه ييجا كه بود نيا ما بحث

 نيا موارد نيا در ايآ دهد انجام خدا يرضا يبرا شخص يول نباشد هم مكروه است ممكن نكهيا اي است مكروه بلكه
  كند؟ ارتزاق المالتيب از توانديم شخص

 المالتيبانواع ارتزاق از . 4
 هاآن بر اجر اخذ و هستند واجب كه يمشاغل صاحبان و شوديم نوع دو ارتزاق نيا يول ،بله شوديم گفته معموالً

 نيا طريق و نوع كي .است متصور گون دو به ارتزاق نيا و كنند ارتزاق المالتيب از تواننديم ،قضات مانند ،است حرام
 .است طور نيا يفعل مشاغل از يبعض .شونديم دولت رياج ،اشخاص نكهيا يعني ،باشد اجر باب از ارتزاق كه است

 دو هم دوم نوع. كننديم نيتأم را هاآن ،مصلحت اي ازين باب از يول ستندين دولت رياج كه است نيا دوم نوع طريق و
 .است قسم
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 اول طريق
 رياج يعني ستين زيجا اي است زيجا اول قسم ايآ است حرام مزد اخذ ميگفت كه يمشاغل در كه است نيا سؤال 
 نديگويم اي رديبگ مزد تواندينم قضا قبال در يقاض نديگويم ادله نكهيا يبرا ،ستين زيجا نديگويم يبعض .شود دولت
 از نكهيا و دارد اطالق ادله نيا در گرفتن مزد. رديبگ مزد ينيد تيفعال برابر در) يبعض نظر بر بنا( تواندينم غبلّمُ كه
 بار كي را پول نيا. شوديم شامل را شود رياج تيحاكم يعني يحقوق شخص كي هيناح از اي يقيحق شخص كي هيناح

 كه يوجه يعني ،است مزد و معامله و است اجر حال هر به و دهديم يسازمان كي هم بار كي و دهديم يقيحق شخص
 ،است حاكم اي يقيحق فرد از اعم ،گرفتن مزد و است اعم اطالقات پس. است مزد و است كار برابر در شوديم پرداخت

 خود دست در آن ارياخت يقيحق اموال در چون ،است بدتر المالتيب اموال از گرفتن مزد كه است شده گفته بلكه
 است شتريب آن تيحساس كه يعموم اموال در ياول قيطر به ،كرد پرداخت اجر مورد نيا در نتوان اگر و است جرأمست
 اجرت و دارد اطالق ،است حرام هاآن در مزد پرداخت كه ايادله كه اندگفته مشهور لذا ؛كرد پرداخت اجرت شودينم

 . ةبالحرم يولأ يالثان بل ،يعموم اموال از چه باشد يقيحق افراد يشخص اموال از چه ،مطلقاً است حرام دادن و گرفتن

 اول طريقاشكال به 
 كند اشكال يكس است ممكن ،شود مراجعه محرم مشاغل ادله به اگر كه است نيا دارد وجود نجايا در كه يا مالحظه

 نيا ادله از يكي ،ينيد معارف غيتبل بحث در مثالً  ،است منصرف آن ظهورات و الفاظ اي دارد انصراف ادله از يبعض كه
 ديدهيم آموزش او به كه يكس از كه داشت ديق. االجر تعلمونه ممن تأخذوا ال كه شديم نقل يسيع حضرت زا كه بود
 و گرفت دينبا ،شوديم كار او يبرا كه يكس از كه است ييجا به مربوط ادله ،كند اشكال يكس است ممكن. ديرينگ مزد

 حساب طرف افراد مخصوص و ندارد اطالق مزد افتيدر كه است ياادله جزء نيا. شودينم شامل را تيحاكم و دولت
 اشكال يكس است ممكن هم ادله ريسا در. دارد را شكل نيا ادله از يمعدود البته .تاس خارج آن از تيحاكم و است
 .است منصرف يقيحق اشخاص از مزد افتيدر از هاآن كه كند

 پاسخ به اشكال
 يقيحق اشخاص از مزد افتيدر به اختصاص ادله از يبعض كه اشكال اول نكته نباشد تام اشكال نيا ديآيم نظر به
 وجه. دارد اطالق يباق و است طور نيا تا سه دو ،مسئله تيروا ستيب حدود در و است معدود يول، است درست دارد
مَنْ أَرَادَ « فرموديم كه يقبل بحث نيهم در مثالً ،ستين ادله در يانصراف طور نيا كه گفت ديبا هم را اشكال دوم
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 »نيبالد ايالدن طلب من« اي رديبگ مزد كه است نيا او زهيانگ ،»بلِمَنْفَعَةِ الدُّنْيَا لَمْ يَُكنْ لَهُ فِي الĤْخِرَةِ نَصِي الْحَدِيثَ
 نيا البته. شود اطالق انعقاد از مانع و باشد انصراف به ينانياطم تا ستين مقبول انصراف يادعا پس ،است طور نيهم هم
 طور نيا حداقل رياخ بحث در يول باشد متفاوت ادله ديشا ،كرد يبررس ديبا را گريد موارد و است نيد غيتبل مورد در

 .است
 مزد توانندينم است شده گفته كه يطبقات و اصناف به المالتيب از شودنمي يعني ،بود ياول قهيطر خصوص در نيا 
 واضح يليخ آن تياولو البته ،ستين زيجا مزد واننع هب وجه افتيدر كه بود نيا هم اشكال. شود پرداخت مزد ،رنديبگ
 تواندينم هم دولت و يعموم اموال از ياول قيطر به رديبگ مزد تواندينم يقيحق اشخاص از چون مييبگو كه ستين

 نيا چون و شوند طرف حكومت با بلكه ،شوند طرف مردم با اشخاص دينبا كه است نيا آن راز ديشا ر،يخ. رديبگ
 . شوديم شامل را دو هر اطالقات البته ،ستين تمام تياولو نيا ،دارد وجود احتمال
 بزرگان و مكاسب در آنچه بر بنا كه است اجر و مزد نييتع نحو به يكي دارد قيطر دو المالتيب از ارتزاق پس
 حاكم چه را مزد افتيدر ،اطالقات كه ليدل نيا به ،باشد بسته ،است حرام هاآن بر تاجر كه يمشاغل راه ،اندفرموده
 كه ياشكال و است درست و اندفرموده بزرگان كه است ياقاعده نيا. كنديم منع مطلقاً دهد يقيحق شخص چه دهد

 .است منسد ياول قيطر نيبنابرا .شد عرض كه بود انمه جوابش ،كند مطرح يكس است ممكن

 

 طريق دوم
 را هاآن ،فقر باب از هم حاكم است داده انجام را يكار شخص چون .نباشد مزد ،ارتزاق كه است نيا دوم قيرط
 و قضا كار ديبا يكسان .است فقر عنوان به بلكه ستين اجر و مزد عنوان به ارتزاق كه است نيا دوم قيطر. كند نيتأم

 الَّذينَ  الْمُهاجِرينَ  لِلْفُقَراءِ« :است ريفق ،كنديم كار نيا مصروف را خود وقت تمام كه يكس و دهند جامنا را آن امثال
 »نالصَّادُِقو هُمُ أُولِئكَ رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ يَْنصُرُونَ وَ رِضْواناً وَ  اللَّهِ مِنَ فَْضالً يَبَْتغُونَ أَمْوالِِهمْ وَ دِيارِهِمْ مِنْ أُخْرِجُوا
 به ،شوند نيتأم هاآن قيطر از اشخاص اين كه است نيا قابل شد گفته كه يموارد ريسا و خمس زكات ).8(حشر/
 يكس آن ريفق. هستند ريفق هم افراد نيا و شود نييتع حرفه آن مختص ياشخاص ديبا ،كنديم شرفتيپ چه هر خصوص

 شخص نيا هم نجايا در ،كند دايپ خود يبرا يمناسب درآمد تواندينم هم يعرف نيمواز حسب بر و ندارد درآمد كه است
  .شود نيتأم ديبا ،يبكن را كار نيا ديبا كه است گفته او به شارع اي ،كند درآمد كسب توانديمن نكهيا ليدل به



 3466 : ماره                                                                                                                      

 
 

7

 كه است نيا اجر باب از نيتأم با فقر باب از نيتأم فرق .است ياسالم جامعه در فقرا نيتأم باب از هانيا نيتأم پس
 قدره چ عرف در يكار نيچن كه شوديم گفته و شوديم المثلاجرت نباشد هم اگر و است قرارداد و توافق اجر باب در

 نجايا ،باشد فقر باب از نيتأم باب از كه دوم نظر قسم اولِ  بر بنا اما ،است ياول قهيطر بر بنا نيا ،طلبديم اجرت
 دشويم انجام كه يكار با يارتباط ،شوديم داده كه يوجه ،ارزديم قدر چه يعرف نظر از كار نيا كه شودينم مالحظه
 المثلاجرت مطابق شود گفته ،است نشده مشخص اگر و( شود حساب آن اجرت زانيم تا ستين آن مقابل وندارد 
 كه يااندازه به كند اداره را خود يزندگ تواندينم چون و است اشهفيوظ نچهآ مطابق كنديم كار شخص. )باشد
 .شوديم نيتأم ،شود اداره اشيزندگ

 اين قسم با طريق اولتفاوت 
 را او فقر شوديم زانيم چه به نكهيا يعني ،باشد فقر به ديمق كامالً ديبا دوم روش طبق بر. است فقر باب از نيتأم نيا
. شد عرض كه است نيهم اين دو قسم اول فرق. داد يپول او به شودينم است يمتمكن آدم شخص آن اگر و كرد مرتفع
 باشد هم دارا شخص اگر و است المثلاجرت نشود نييتع اگر و شوديم نييتع و است كار مقابل در اجر اول قهيطر در
 باب از هم حاكم و دهد انجام را خود فهيوظ ديبا شخص. است متفاوت جهات نيا در كامالً دوم راه اما ،رديبگ توانديم

 او به ديبا باشد ريفق اگر و بدهد او به تواندينم حاكم نباشد ريفق اگر، است فقر نجايا در شرط .كنديم نيتأم را او فقر
 صادق نجايا در فقر كه يااندازه به كند،يم كار قدره چ كه ندارد يربطهم  آن زانيم كه است نيا هم دومفرق . بدهد
 .كرد نيتأم را او شوديم ،ديآيم شمار به فقرا از و است

 سومطريق 
 مصالح باب از ،يعموم اموال از شخص نيتأم مييگويم .ميرويم فراتر قبل شكل از كه است نيا سومطريق 

 كه يپول .است ياانهيم راه نيا ،ستين ديمق فقر به او نيتأم .دهديم صيتشخ حاكم كه است يمصلحت .است نيمسلم
 از ،شود داده المثلاجرت مييبگو ،نشود نييتع يا و شود اديز اي كم او اجرت ، تا اگرستين مزد باب از دهديم حاكم
 است مصلحت اي فقر باب از بلكه ،شوديم نيتأم ريفق عنوان به مييبگو تا ستين هم فقر محدود شكل آن به ،گريد يسو
 .است فقر از اعم و

 به نيا .داد ريفق از شتريب ديبا يابرجسته يقاض به مثالً فقر از فراتر كه شود داده صيتشخ ييجا است ممكن 
. باشد داشته يدرست منطق كي ديبا مصالح نيا البته ،كند نيتأم را او مصالح اساس بر كه است نظام و دولت صيتشخ
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 ييعقال مصالح اما ،است مصلحت چوب راچه در. باشد دينبا كردنديم هابخشش و بذل در سوم و دوم فهيخل كه يشكل
 نيا گريد هينظر با مطلقه تيوال هينظر فرق. است مطلقه تيوال ثبح هيشب ،ستين ديمق فقر چهارچوب در و يشرع و

 اما دهد انجام هيثانو نيعناو و هاتزاحم اساس بر را ييكارها توانديم حاكم شوديم گفته گريد اتينظر در كه است
 .شوديم گرفته نظر در مصلحت و است بازتر دست ،ديگويم مطلقه تيوال

 جمع بندي طرق 
 دوم راه ،است مزد و اجر اول راه. كرد تصور شوديم المالتيب از مشاغل صاحبان ارتزاق باب در كه بود طرقي نيا 
 را ياول قيطر. است نديبيم كه يمصالح اي فقر باب از نيتأم هم سوم راه فقر باب از بلكه اجر باب از نه است نيتأم

 ليقب از ،منابع اوالً كه است نيا به مشروط هم دوم قهيطر و اندگفته را دوم قهيطر يجمع. ستين درست نديفرمايم غالباً
 .است درست الجملهيف. اين راه مينباش هم مطلقه تيوال به قائل ثانياً و است فقر به مشروط كه باشد آن امثال و زكات

 شهيهم اما ،نديبب را فقر ديبا كند نيتأم بخواهد منابع آن از اگر، است فقر به منوط المالتيب و دولت ،منابع از يبعض در
 هم منابع همان در ميشو قائل مطلقه تيوال به هم اگر، است مرتبط مصلحت به كه هست گريد منابع ستين طور نيا
 .است درست سوم راه نيبنابرا ،بدهد توانديم يراتييتغ

 باب از المالتيب از نيتأم دوم راه .بود اول راه مزد و اجر راه از نيأمت. شد مشخص المالتيب از نيتأم راه سه پس 
 نيا فرض چون ،ستين درست اول راه .بود مصالح صيتشخ باب از اي و فقر باب از نيتأم هم سوم راه و بود فقرا نيتأم

 منابع همه نكهيا يبرا ستين درست دوم راه .رينگ مزد جا چيه از ديگويم ،رينگ مزد ديگويم كه ياطالقات كه است
 كه يموارد در مطلقه تيوال اًيثان و است اعم هاآن از يبعض اوالً ،ستين فقر به ديمق موارد و زكات خصوص از دولت
 لحاظ ديبا اندفرموده يبعض نكهيا. شوديم نيمتع سوم راه نيبنابرا ،كند عبور توانديم هم مصارف همان از دهد صيتشخ
 ما بحث ضمن در .كرد پرداخت هم فقر باب از شتريب شوديم و ستين درست ،داد شودينم آن از شيب و كرد فقر

 نيتأم دولت طبعاً ستين حيصح قضاوت بر اجرت ديبگو يكس اگر پس. شد ريتصو هم المالتيب بحث از هم ييدورنما
 . دهديم صيتشخ كه يمصلحت باب از دولت يول كنديم

 محرمه ه پنجم مكاسبجمع بندي وج
 آن وجه نيآخر و شوديم تمام نجايا در محرمه مكاسب بحث پنج تمام يعني ،ديرس انيپا به نجايا محرمه مكاسب 

 يليخ را بحث نيا رهيدا ما و است حرام آن رب است واجب نكهيا خاطر به بستك و اجرت كه ييزهايچ كه بود نيا
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 قسم اتمام با. است خورده استثناء يمعدود موارد آن ريغ در و گرفت مزد شودينم عبادات در ميگفت. ميدانست محدود
  .شوديم تمام محرمه مكاسب پنجم

 مكاسب محرمه تكمله
 .اندكرده طرح را مسئله دو مكاسب انيپا از پس خيش مرحوم

 مسئله اول
 و ديخر را نآقر مصحف شوديم ايآ كه است ميكر قرآن مصحف فروش و ديخر ،كننديم طرح كه يامسئله نياول
  .است حرام تكاسب يكل جهت همان محرمه مكاسب يهابحث با مسئله نيا ارتباط ر؟يخ اي كرد فروش

 در .كرد تكاسب شودينم نجس انياع بر و است نجس كه ينيع كه بود نيا قسم كي .داشت قسم پنج حرام تكاسب
 كه دارد وجود ييزهايچ نديگويم آن تناسب به .كرد تكاسب شودينم واجب افعال بر گفتند بود آخر قسم كه واجبات

 يكي داشت وجود قسم دو محرم طرف در. است مقدس نيع يمنته است يخارج زيچ و است نيع. است مقدسه انياع
 تهمت و بتيغ مثل ،ميداشت محرمه افعال هم يكي ،كرد تكاسب هاآن به شودينم ،شد گفته كه بود ثيخب و نجس انياع
 .كرد تكاسب هاآن بر شودينم كه ميداشت واجب اعمال هم واجب طرف در .كرد تكاسب شودينم هاآن به شد گفته كه
  ؟شودينم اي كرد تكاسب شوديم هاآن با ايآ كه مقدسه انياع ،ميدار هم انياع در

 نيا ليدل نيهم به كه دارد وجود ياتيروا قرآن خصوص در يول كرد معامله شوديم مقدسه انياع بر االصوليعل
 دو نجايا .است ميكر نآقر مصحف به تكاسب ،كننديم مطرح شانيا كه يامسئله نياول نيبنابرا .است شده مطرح بحث
 بله ،خطوط يعني مييگويم كه قرآن ،ستين زيجا قرآن فروش و ديخر به تكاسب كه است نيا نظر كي .دارد وجود نظر
 كراهت هم دوم نظر .است حرام و كرد معامله شودينم را مكتوب اوراق و قرآن خود يول شوديم مانند آن و جلد بر

 يس باب در اتيروا نيا كل .مجوزه طائفه و مانعه طائفه .است طائفه دو هم اتيروا .ديكن مالحظه مكاسب در كه ،است
 .ميپردازيم اتيروا طائفه دو يبررس به فردا .دييبفرما مالحظه را اتيروا آن ،هست به كتسبي ما ابواب از كي و

 .         نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و
           

   


