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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 نگاهي به مطالب پيشين
 .شديم ميتقس طايفه دو به هم بحث مستندات و اتيروا و داشت دوجو قول دو مصحف قرآن خريدوفروش بحث در
 آن بر خطوط كه اوراق از يبخش اي نآقر خطوط بر معامله از و بود مانعه طايفه كه بود ياول طايفه جزء تيروا شش
 اشكال خطوط بر معامله كه كرديم نيا بر داللت ظاهر به كه بود يگريد طايفه مقابل در .كرديم منع است بسته نقش
 .ندارد

 وجوه جمع بين دو دسته روايات
 .است وجه دو هاآن نيترمهم كه است شده ذكر جمع يبرا يوجوه 

 وجه اول
اينكه  از بود عبارت و اندكرده دايپ ليتما نآ به نيمتأخر از يريكث و ييخو يآقا مرحوم كه دوب يوجه اول وجه 
 به .است عيشا يليخ اتياور در كه است يحمل كي نيا. شوند حملبر كراهت  جوزهم اتيروا نهيقر به مانعه اتيروا
 دو نيا جمع .كننديم اشكال و سأب ينف ياتيروا ،موضوع همان در و كننديم ينه را يموضوع ياتيروا كه صورت نيا

 .است اول حل راه نيا ،شوديم حمل يهيتنز ينه بر مانعه اتيروا در ينه كه است صورت نيا به دسته

 اشكال بر وجه اول 
 گفته .گرفت قرار اشكال مورد ،حرام عهايب كه داشت آنجا بود و هسماع تيروا كه ازدهمي تيروا خاطر به اول راه 
 شوديم را ينه ،كنديم ينه و التبع ،تشتر ال ديگويم تيروا كه ييجاها .كرد كراهت بر حمل را حرام عهايب شودينم شد
 ريتعب كه است سماعه تيروا ،اتيروا از يكي ،ستين ينه اتيروا همه اما دارد وعيش نيا و كرد حمل هيتنز و كراهت بر
 . كرد حمل كراهت بر را آن شودينم و دارد حرام عهايب
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 اول وجه بر را خود اشكال بعد ،ميكنيم ذكر را جمع دوم وجه نيهم يبرا ،ميدار اشكال اول وجه نيا به هم ما خود
 اينكته وجه دو نيا سهيمقا در بعد و است جمع دوم وجه حيتوض بر متوقف اشكال نييتب چون، ميدهيم حيتوض جمع
 .ميكنيم عرض كه ميدار

 وجه دوم
 از نيمتأخر شتريب معموالً البته ،است آمده شوديم عرض هك يدوم وجه مكاسب در خيش مرحوم كالم يابتدا در 
 ديگويم تيروا از گروه كي كه است نيا دوم جمع راه .اندگفته را اول وجه همان شتريب و اندكرده اعراض دوم وجه
 مقابل نقطه در .شود خريدوفروش ،ستين منقوش كه قسمتي آن ديبخر ديخواهيم هم اگر ،المصحف تشتر ال و التبع
 را نآ يمسجدالنب در افراد خود شتريب و نبود مرسوم مصاحف خريدوفروش اول عصر در گفتيم مجوزه اتيروا

 در طور نيهم و ريابوبص معتبره تيروا در .كرد دايپ رواج خريدوفروش بعدها ،كردنديم استفاده و كردنديم استنساخ
 امام از روح تيروا و ريابوبص معتبره تيروا جمله از تيروا سه دو اين در .بود مطالب نيا گريد تيروا و روح تيروا

 است نيا تيروا نيا يالتزام مدلول. عهياب نأ من يّلإ احب هياشتر فرمودند حضرت ،ستيچ شما نظر كه شوديم سؤال
  .ندارد يمانع كه

 منقوش اوراق با يحت قرآن كه دارد يظاهر هياول يمعنا كي .دارد معنا دو ندارد يمانع مصحف خريدوفروش كهنيا
 آن چه است نيدفت نيب كه آنچه همه يعني ،است اول احتمال اتيروا نيا هياول ظاهر. ندارد يمانع شود خريدوفروش

 كي اما .شوديم شامل را همه ستين منقوش آن در قرآن كه يبخش آن چه و است منقوش نآ در قرآن كه يبخش
 خطوط از ريغ كه است نيا مقصود ،ندارند يمانع قرآن خريدوفروش نديگويم كه ياتيروا كه دارد وجود هم مدو احتمال
 شوديم گفته يوقت چون ،ستين دوم احتمال ،اتيروا ييابتدا ظاهر كه است درست. ندارد يمانع آن يباق ،منقوش
 اگر كه ديفرمايم خيش مرحوم .است اول احتمال همان هياول ظهور لذا ،قرآن مجموعه و كتاب يعني مصحف ،مصحف

 طايفه اتيروا با را دوم اتيروا كه يوقت اما ميشديم قائل اتيروا ظهور از اول احتمال به ما ،بودند تنها دوم تايروا
 ندارد يمانع مخطوط ريغ اوراق و مياد و جلد خريدوفروش كه است نيا بر نهيقر ياول طايفه اتيروا ،ميكن سهيمقا ياول
 .شوديم استثناء منقوشه خطوط و

 از اعم دارد وجود مصحف عنوان به نچهآ تمام نكهيا يكي هست، احتمال دو هيثان طايفه اتيروا در ديگرعبارتبه 
 است نآ اطالق و كالم انصراف خاطر به احتمال نيا مقصود باشد. است شده نوشته آن يرو بر قرآن كه يخطوط و جلد
 كه نهيقر .است شده نوشته آن بر قرآن كه آنچه همه و هيحاش و جلد از اعم ،شوديم شامل را قرآن همه ،مصحف كه
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 التشتر و كذا و كذا و ميدأ اشتر نديفرمايم دقت با امام ،ياول طايفه اتيروادر  اما. است كل به منصرف اطالق نباشد
 شوديم گفته ،شود مالحظه ياول طايفه اتيروا يوقت. نشود خريدوفروش منقوشه خطوط و خاص اوراق يعني ،مصحف

 مرحوم كه است يمهم شيفرما نيا. ديخر را قرآن به منقوش خطوط توانينم كه است نيا دوم طايفه اتيروا ظهور كه
 ديبا و است يباق خودش ظاهر بر ينه بلكه ،كرد هيتنز بر حمل را ينه كه ستين الزم نديفرمايم شانيا .اندفرموده خيش
 نيا. شودنمي واقع قرآن اتيآ به منقوشات بر معامله كه شوديم آن جهينت كه گرفت دوم اتيروا بر نهيقر را اول اتيروا
 .نديفرمايم خيش مرحوم كه است دوم جمع راه

 نظريه مختار
 ظهور از يعني ،كراهت و هيتنز بر اول اتيروا حمل بر است نهيقر و اظهر مجوزه اتيروا كه است نيا اول جمع راه
 طايفه اتيروا از مقصود كه است نهيقر ياول طايفه اتيروا ،است عكس به دوم جمع راه است. كراهت سمت به حرمت
 را دوم راه و اندفرموده را اول راه همان خيش از نيمتأخر معموالً البته. است منقوشه اوراق از ريغ بلكه ستين كل دوم
 و است مرجح خيش مرحوم دوم قهيطر ميمعتقد ،دادند حيترج را ياول قهيطر كه نيمتأخر غالب خالف بر ما .نديگوينم
 . ميدهيم حيترج است نيمتأخر نيب مشهور كه اول قهيطر بر را خيش دوم قهيطر و دوم مسلك ما

 دليل وجه دوم و نظريه مختار
 را ياصول بحث آن ابتدا در. مياكرده عرض هاسال نيا طول در بار چند كه است ياصول بحث كي دوم، جمع وجه
 ،نيمتأخر خالف بر ،وجه دو نيا نيب در كه است نيا ما يمدعا پس. ميدهيم قيتطب هيف نحن ما بر بعد و كنميم عرض
 بعد و ميدهيم حيتوض را آن ابتدا كه است ياصول دهقاع كي هم مسئله نيا ليدل. است ارجح و ياول و مقدم دوم وجه
 . كرد ميخواه مورد بر قيتطب

 قاعده اصولي
. است مقدم محمول و حكم مرتبه در جمع بر موضوع مرتبه در جمع كه است نيا قاعده آن و ياصول حثب يكبر
 همواره .است حكم و محمول اكرم و است موضوع عالم ،العالم اكرم در .است مقدم حكم رتبه بر شهيهم موضوع رتبه

 فرع ءيالش عند ءيالش ثبوت كه است شده گفته فلسفه در كه گونههمان .است مقدم محمول بر يرتب نظر از موضوع
 رتبه در موضوع كه است نيا بر فرع ،يموضوع يبرا حكم كي ثبوت .است موضوع همان ،له مثبت. له المثبت الثبوت
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. است محك بر موضوع يرتب تقدم ديگرعبارتبه اي لومحم بر موضوع يرتب تقدمآن،  يمعنا .باشد داشته وجود قبل
 جمع محمول، مرتبه در يكي و موضوع مرتبه در يكي است متصور جمع دو ييجا در اگر كه كنديم اقتضاء يرتب تقدم
 .باشد مقدم محمول مرتبه در جمع بر موضوع مرتبه در

، بود حكم و محمول در يناسازگار فقط و بود واحد ،ليدل دو موضوع اگر. ميزنيم يمثال تر شدن بحثبراي روشن
 كه است گفته گريد ليدل و العالم اكرم است گفته ليدل مثالً .است محمول در جمع يجا نجايا و است صورت كي نيا
 كي. است متفاوت هامحمول و است يكي و است واحد كامالً ليدل دو موضوع نجايا در. العالم االكرام بترك بأس ال
 ،االكرام بترك بأس ال كه است روشن نجايا در. االكرام بترك بأس ال كه است گفته ليدل كي و اكرم كه است گفته ليدل

 كه ديگويم بأس ال ظهور .بود ندب و وجوب نجايا در. ستين يالزام مااكر نكهيا بر است نهيقر و دارد يتريقو ظهور
 گريد ليدل و الفاسق تكرم ال ديبگو يليدل كه است نيا گريد مثال. است استحباب بلكه ،ستين وجوب در اكرم ظهور
. است كراهت بلكه ،ستين حرمت التكرم از منظور كه ديگويم بأس ال ليدل هم نجايا در. الفاسق باكرام بأس ال ديبگو
 و كرد جمع موضوع در شودينم باشد داشته متفاوت يهاحكم و هامحمول به خطاب دو اگر ،واحد يهاموضوع در

 رتبه در ديبا جمع و است زيچ كي كامالً موضوع كه بود نيا اول فرض پس. ديآيم غهيص دو و حكم دو ةينيقر در جمع
  .شود انجام محمول

 گريد ليدل ،الفاسق التكرم ديگويم ليدل كي مثالً. است متفاوت هم موضوعات كه است ييجا در دوم فرض
 و است مطلق يكي ،ستين واحد موضوعات نجايا در ،فاسقاً كان ولو العالم اكرم ديگويم اي الفاسق العالم اكرم ديگويم
 ،ستيچ التكرم از مقصود مييبگو كه است نيا جمع راه كي. دارد وجود جمع راه دو فرض نيا در. است ديمق يكي
 جا كي يعني. ميده انجام موضوع رتبه در را جمع ديبا بلكه ميبده انجام التكرم و اكرم بر را جمع ميندار حق يعني

 ،الفاسق التكرم از مييگويم ،هستند ديمق و مطلق دو نيا كه فاسق العالم التكرم دارد گريد يجا و الفاسق التكرم دارد
 اي. ميدهينم انجام اكرم و التكرم نيب جمع و است كراهت التكرم يمعنا مثالً مييگوينم ،است رفته رونيب فاسق عالم
 نكهيا بر شوديم نهيقر بأس ال كه گفت توانينم نجايا در ،الفاسق العالم باكرام بأس ال و الفاسق التكرم شود گفته اگر

 ال و التكرم ظاهر .است شده خارج مطلق موضوع از ديمق موضوع كه مييگويم بلكه است كراهت به معناي التكرم
 ليدل كي .ستين هامحمول جمع به ازين گريد و ميكنيم درست را موضوع نجايا در. مانديم يباق شيجا سر بأس

 حكم و محمول بر را تينيقر نجايا در ،الفاسق العالم باكرام بأس ال ديگويم ليدل كي و الفاسق التكرم ديگويم
 مرتبه در جمع و است متفاوت موضوعات چون بلكه ،دارد كراهت التكرماينكه  يعني بأس ال مييگوينم و ميآورينم
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 ديمق به مطلق رفع كه است نيا دو نيا نيب تعارض رفع .ميكنيم اعمال موضوع مرتبه در را جمع ،است متصور موضوع
 .رديگيم قرار غفلت مورد امر نيا يگاه البته كه است مسئله قانون نيا. است موضوع مرتبه در

 اي است احكام نيب جمع ايآ ،هاجمع كه است نيا كرد توجه آن به ديبا ادله نيب جمع در كه ينكات نياول از يكي 
 در مستدل و منقح يليخ قاعده نيا سفاال مع البته كه است ياصول مهم قاعده كي نيا .است موضوعات نيب جمع
 احتماالً  شديم پرداخته آن به مستقل اگر يول است شده توجه آن به كلمات فيتضاع در .است نشده مطرح اصول

 . كرد ترواضح را بحث و داد هم يفروع آن به شديم
 در بود به اين صورت كه حكم در تفاوت و كامل طور به موضوع وحدت فرض اول .داشت وجود فرض دو نيا

 موضوعات اما ،است ينف يگريد و الزام يكي هر چند كه است نيا دوم فرض. است بأس ينف يگريد و است الزام يكي
 تينيقر كه شوديم نيا جهينت. كرد كراهت اي استحباب بر حمل را احكام از يكي توانينم نجايا در .است ديمق و مطلق

 در تفاوت اگر اما ،باشد يكي موضوعات كه ييجا يعني دراد اول فرض به اختصاص ،كراهت بر ينه حمل بر بأس ال
 تقدم التكرم و بأس ال نيب جمع بر موضوع در جمع نجايا در ،بود ديمق و مجمل اي بود ديمق و مطلق نحو به موضوع

 . دارد

 لي بر محل بحثوتطبيق قاعده اص
 يآقا كه اول جمع. است قرار نيهم به دوم و اول جمع دو يعني ،است قرار نيهم از مسئله نجايا در ما گمان به
 ليدل كي و المصاحف تشتر ال است گفته ليدل كي .است احكام مرتبه در جمع نديفرمايم نيمتأخر از يريكث و ييخو
 گريد ليدل ،است ينه كه المصاحف التشتروا و التبع ديگويم موضوع كي ،المصحف بشراء بأس ال است گفته

 بر حمل بأس ال كه گفت ديبا و است يكي موضوعات نجايا در ؛المصاحف شراء و المصاحف عيبالب بأس ال ديفرمايم
 .ابدييم ظهور كراهت در قرآن اتيآ به منقوش اوراق در لذا و شوديم كراهت

 در بلكه باشد واحد موضوع كه ستين اول فرض نوع از نجايا كه ديفرمايم و است ترقيدق خيش مرحوم شيفرما اام 
 است مصحف مطلق يمعنا به مصحف نجايا در ،المصاحف بشراء بأس ال ديگويم آنچه. دارد وجود جمع موضوع مرتبه
انجام  شودينم خطوط خريدوفروش و است آن مانند و جلد و نيدفت نجايا در المصحف ديگويم اول طايفه تيروا اما

 اول اتيروا .است كل منظور ،شوديم حاال اما ،شدينم خريدوفروش يزمان كه شوديم گفته اتيروا در آنچه. بگيرد
 جا نيا كه نشود خريدوفروش مخطوط اوراق بر كرد دقت ديبا شوديم خريدوفروش شوديم گفته كه آنچه ديگويم

 اوراق ديگويم اول تيروا ،است حكم در و محمول بر دممق موضوع مرتبه در جمع و است موضوع مرتبه در جمع
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 اصل .است نشده طرح شكل نيا به گرانيد و ييخو يآقا كلمات دراين مطالب البته . كرد ديبا استثناء كل از را منقوش
 در جمع بر موضوع مرتبه در جمع تقدم خاطر به دوم جمع كه بعديال جمع دو نيا نيب يداور در كه است نيا ما عرض
 ،ديبفرما مالحظه را يزيتبر مرحوم شاتيفرما البته .است قاعده نيهم مصداق هم جا نيا و باشد مقدم محمول مرتبه

 .دارد يليتكم نكته دو يكي
 .                                 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و 


