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 ميالرح الرحمن اهللابسم

 بيع و شراء مصحف

 احكام مصحف با خط غير عربيالف) 
 اگر كه است نيا آن و ميكنيم اشاره را فروع آن ادامه در نكته كي .ميكرد طرح را آن فروع و مصحف عيب بحث

 كه است نيا دارد رواج اآلن آنچه. ستيچ آن حكم شد نوشته قرآن خط جيرا يعرب حروف از ريغ يحروف با قرآن
 با كلمات و واژگان نيهم يعني ،شود نوشته يگريد حروف با قرآن است ممكن اما شوديم نوشته يعرب خطوط با قرآن

 مثل يخاص هايگروه يبرا اي كند اختراع يديحد حروف يكس اي شود نوشته نيالت حروف مثل يگريد حروف
 اصالً  كه دارد وجود يبحث سؤال نيا به پاسخ از قبل ست؟يچ موارد نيا حكم كه است نيا سؤال .كند استفاده انينايناب
 . شود بحث ييجا ديبا نيا و ستين زيجا اي است زيجا ايآ است بوده ميقد از كه يقرآن خط ليتبد

 جواز تبديل خط عربي قرآن
 يليخ امروز يبرا سابق خطوط از يبعض خواندن و است كرده يط را يتحول و يتكامل ريس كي يعرب خط خود
 ياديبن سؤال .است هداد رخ تحول ،جيرا يعرب خط درون در نيبنابرا .بخوانند توانندن همه كه است ممكن و ستين روان
 امر نيا ياسالم يكشورها ياستعمار سابقه در .دارد اشكال ايآ ،دهد رييتغ يكل طور به را خط يكس اگر كه دارد وجود
 از يبعض و هيترك در كه يكار ،دهند رييتغ را زبان خطوط كه است نيا ياستعمار هايشيوه از يكي .است داشته وجود

 ترقيعم آن از .است آن خط جامعه هر يفرهنگ ينمادها نيترمهم از يكي .است رفتهيپذ انجام انهيم ايآس يكشورها
 مرحله .بردند نيب از را جوامع يبوم و يمحل يهازبان و دادند رييتغ را شانيهازبان كشورها از يليخ در .است زبان
 يكشورها از يبعض اي هيترك در نكهيا كما ،كنند عوض را زبان نكهيا بدون ،كنند عوض را خط كه است نيا تريسطح
 .افتاد اتفاق كستانيتاج مثل انهيم يايآس

 اگر و اندداده رييتغ را زبان استعمارگران جاها يبعض در نيبنابرا. زديريم هم به هانسل ونديپ ،خط شدن عوض با 
 كه ييجا .است يخيتار لحاظ به نيا ،است بوده مطرح بحث نيهم هم ما كشور خود در .اندداده رييتغ را خط نتوانستند

 و ينيد خيتار از گسست موجب يوقت يعني ،دارد اشكال تبديل و تعويض خط قطعاً ،شود مترتب آن بر نيعناو نيا
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 نوشته گريد خط به قرآن مثالً ،دارد اشكال خط رييتغ ياول عنوان به ايآ اما ،دارد اشكال يثانو عنوان به شود تيهو
 .شد جواز به قائل ديبا ياول عنوان به نباشد يليدل اگر و است سؤال يجا نيا ،شود

 محل بحث
 مس احكام از ايآ ستيچ آن حكم ،شد نوشته يگريد خط با قرآن كه فرضنا لو نكهيا است مطرح نجايا در كه نچهآ
 طور به كه يخطوط از اعم شود نوشته گريد خطوط با يمصحف ،ميكنيم بحث نجايا در كه آن عيب تا دارد وجود كه قرآن
 .دارد وجود انينايناب يبرا كه يخط مثالً ،است يخاص گروه يبرا كه يخطوط اي است كرده رييتغ و است ديجد كامل

 حكم مسئله
 يكس و تاس قرآن كه نشود يتلق )يكوچك طيمح ولو يطيمح در( و باشد يشخص قرارداد خط اگر كه ديآيم نظر به 
 خط عنوان به يگروه اي طيمح در كه ستين يزبان ،زبان آن كه يحال در ،بگذارد يشخص قرارداد خودش يبرا

 شود گفته محدود طيمح در ولو كه ستين يحد در يعني ،باشد نداشته را مصحف حكم نيا ظاهراً  ،باشد ايشدهثابت
 ريسا و خريدوفروش در هم و مس در هم ،شوديم قرآن حكم نآ حكم ،كند دايپ وعيش اگر اما .است قرآن خط

 . دارد وجود قرآن خط يبرا كه ياحكام
 ،ستين مالك اصالً  بودن يعرب. است مصحف و است قرآن خط كه ديبگو ديبا عرف ،ستين شخص ،بحث نيا مالك

 قرآن زبان كه بود نيهم امروز ما عرض همه يعني ،ستين يزيچ نيچن قرآن خط در اما است قرآن زبان در بودن يعرب
 اي و باشد زيجا اگر لذا و ندارد يمحكم و واضح ليدل ،باشد ديبا نيهمآن  خط شود گفته كهاين اما است نيمب يعرب
 يعرب زبان كه است يخط يعني ،است مصحف كه نديبگو هم همه و دادند رييتغ را خط يول نباشد زيجا خط رييتغ يحت

 نجايا باشد)، يعرب زبان ،نآ زبان و( است خط فقط نيا شد گفته كه ديرس ييجا به خط اگر ،كنديم تيحكا را قرآن
 .شوديم مصحف احكام مشمول

 نه ،است كرده رييتغ زبان نكهيا يبرا ،ندارد را قرآن حكم قرآن ترجمه. شد روشن هم ترجمه محك جا نيهم از 
 ادله در اهللا كتاب اي المصحف .نباشد قرآن زبان ،باشد فرانسه اي اردو زبان مثالً زبان .باشد شده عوض خط نكهيا

 هرگاه كه ،شود داده حيتوض يمك نجايا در بود الزم كه بود يعرض نيا .ندارد خط به انصراف يول ،است زبان به منصرف
 احكام غالب يعني ،ستين مترتب آن بر مصحف احكام آنجا در نبود يعرب زبان و شد عوض اهللا كتاب و مصحف زبان
 غالب اما ،شود يجسارت اي نيتوه اگر نكهيا مثل ،باشد مترتب آن بر احكام از يبعض است ممكن .ستين مترتب آن بر
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 شامل را آن ادله ،است شده گفته كه هم قرائت استحباب يحت ،ستين مترتب آن بر باشد آن مانند و مس كه احكام
 كي خط نكهيا مگر ،آن مانند و ليبر خط مثل ييهاخط يحت ،شوديم يعرب ريغ خط شامل احكام غالب پس. شودينم

 احكام نيا به محكوم هم ترجمه كه شد معلوم همچنين .باشد نداشته وعيش كه باشد يشخص قرارداد و يشخص خط
 .بود آن مانند و حرمت هتك مانند هيثانو نيعناو از نظرقطع با بحث نيا. باشد شده ترجمه كه يزبان هر به ،ستين

 ب) بيع مصحف به كافر
 نيا از بعد هم بحث كي .شد مطرح كه بود شرائه و المصحف عيب ،بحث كي ميگفت. ميگرديم بر اصلي خود بحث به 
 .ميكرد عرض يمقدمات ست؟يچ الكافر من المصحف عيب حكم كه شد مطرح

 ادله بحث
 دليل اول

 . گرفت قرار اشكال محل اًيكبرو و اً�َيصغرو كه بود هيعل يعلي ال و علواي االسالم ليدل نياول 

 دليل دوم
 كه دارد وجود يمسلم حكم كي ديشا كه است نيا ليدل نيا حيتوض. است للمسلم كافر تملك عدم يفحوا دوم ليدل
 در هم نكهيا خاطر به ستين زيجا للمسلم كافر تملك كه است شده گفته .شود يمسلم امه اي عبد مالك تواندينم كافر
 كه دارد وجود ياتيروا هم و است آمده )141(نساء/» َسبيالً الْمُؤِْمنينَ َعلَى لِلْكافِرينَ اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ وَ«.... قرآن اتيآ

 . است مسلمان بر كافر تسلط و اسالم بر كفر هرطيس از ينوع نيا. شود مسلمان زيكن اي عبد مالك تواندينم كافر
 متفاوت توانديم آن سطح ،مناط حيتنق اي فحوا شكل به چه( دارد ييفحوا كي حكم نيا كه است نيا بعد دمهقم
 مالك تواندينم كافر كه طورهمان ،ستين امه و عبد از كمتر قرآن .شوديم شامل هم را للمصحف كافر تملك كه) باشد

 و قداست و خداست كالم قرآن نكهيا يبرا ،شود قرآن مالك تواندينم تياولو به بلكه مناط همان به پس ،شود مسلمان
 . است دوم ليدل نيا. شود قرآن مالك يكافر كه شودينم نيبنابرا ،ستين مسلمان انسان كي از كمتر آن ارزش

 شود قرآن مالك تواندينم كافر كه دارد را نيا ياقتضا يعني ،است يوضع حكم ليدل نيا ياقتضا كه ديكنيم مالحظه
 است باطل يعيب كه يياهجا همه البته ،است يفيتكل حرام خواندن عقد و خواندن غهيص مثالً كه ستين يفيتكل حكم و

، كرد تصرف توانينم ثمن در ،گرفت صورت يامعامله نيچن اگر كه است نيا آن و دارد وجود يفيتكل حكم آن دنبال
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 ثمن لذا و است آن مقابل در هم ثمن و است امدهين در او تيملك به است شده داده مقابل طرف به نچهآ نكهيا يبرا
 قبل يفيتكل حكم اما ،است يوضع بطالن از بعد حكم ،يفيتكل حكم نيا .ستين زيجا ثمن در تصرف و شودينم منتقل

 ،اول ليدل هيشب دوم ليدل مفاد پس. شودينم استخراج ليدل نيا از ،است حرام و دارد اشكال معامله شود گفته كه آن از
 نشده منتقل مال چون كه است يفيتكل حكم كي آن جهينت .است يوضع حكم نيا و است للمصحف كافر تملك عدم
 .ندارد وجود يوضع حكم از قبل يفيتكل حكم نجايا اما ،كرد تصرف آن در توانينم ،است

 حكم آن و است بطالن از قبل كه دارد وجود يفيتكل حكم كي محرمه مكاسب معامالت در كه است شده گفته قبالً
 يوضع حكم كه ميدار هم بطالن حكم كي .است بطالن از قبل يفيتكل حكمِ نيا .است حرام كردن معامله اصل ديگويم

 بطالن حكم .است ثمن در تصرف حرمت آن كه دارد وجود هم بطالن جهينت و بطالن از متأخر يفيتكل حكم كي و است
 حكم اما هستند هم مالزم دو نيا )است باطل معامله كه ييجا( ثمن در تصرف حرمت و بود دوم حكم كه يوضع
 مثل باشد نداشته را بطالن اما باشد داشته را يفيتكل حكم يامعامله است ممكن يعني ،ستين مالزم هانيا از قبل يفيتكل
 را حكم سه نيا لذا و باشد نداشته معامله در حرمت اما باشد باطل يامعامله كه است ممكن. ةالجمع ومي االذان عند عيب

 حرمت ،سوم و است معامله بطالن حكم م،دو .دارد وجود معامله حرمت به يفيتكل حكم يك،. باشد ذهنتان در شهيهم
 حكم با حكم دو نيا اما است يدوم جهينت يسوم و هستند هم مالزم سوم و دوم حكم .است مثمن و ثمن در تصرف

 كافر ديگويم كه دوم ليدل الزمه هم نجايا در .است وجه من خصوص عموم هاآن نيب بلكه ،ندارند مالزمه اول يفيتكل
 البته هم آن جهينت كه است دوم وضعي حكم فقط ،شودينم مسلم عبد مالك كافر كه طورهمان شودينم مصحف مالك

 . بود دوم ليدل نيا. شودينم استفاده اول يفيتكل حرمت آن از اما ،است سوم حكم كه است يفيتكل حكم كي
 

 
 پاسخ به دليل دوم

 .دارد وجود جواب دو جا نيا در البته .اندداده جواب هم ليدل نيا به

 پاسخ اول
 كه است بحث كي نيا .اندكرده ديترد باشد للمسلم كافر تملك عدم كه هيپا و اول حكم اصل در يبعض نكهيا يكي 

 يول شودينم كه نديگويم مشهور .شودينم اي شود مسلم هام اي عبد مالك توانديم كافر ايآ كه دارد خودش يجا به ازين
 بحث خودش يجا در ديبا و است شده تمسك هم ياتيروا و دارد وجود يتيروا .اندكرده اشكال نيهم در هم يبعض
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 است ييمبنا اشكال نيا ،ميبپرداز آن به يليخ ميخواهينم ما و است المبنا يعل نيا و دارند ديترد نيا در يبعض .شود
 . است اول مقدمه در اشكال يعني

 پاسخ دوم
 كافر تيمالك به للمسلم مالك تيمالك از حكم يتسر كه است دوم مقدمه به ناظر اشكال همان ،مهم اشكال
 است درست نكهيا يبرا .است گرفته قرار اشكال محل ،اطنم حيتنق به يحت اي تياولو نحو به يسرت نيا .باشد للمصحف

 شرافت مسلمان كه است نيا مشترك مالك .شوديم فحوا اي حيتنق مالك كه دارد وجود مشترك مالك ،جهت كي از كه
 و يامرتبه بلند .دارد يبلند و عيرف گاهيجا هم قرآن .است طورهمين هم قرآن و دارد عيرف گاهيجا و دارد كرامت ،دارد

 يمتفاوت نكته اام .است قرآن در تياولو كه شود گفته است ممكن بلكه ،است تا دو نيا مشترك وجه ،كرامت و شرافت
 يذ متحرك موجود كي انسان كه است نيا متفاوت نكته آن .است نيهم مالك فقط مييبگو شوديم مانع كه دارد وجود
 .شوديم كافر انسان اراده تابع و شوديم بسل او اراده ،ديايب در كافر تيملك در يوقت كه است ارياخت و اراده با يشعور
 و بودن اراده يذ ديشا ،شوديم مقهور كافر كي به نسبت و است اراده يدارا كه است يشعور يذ مختار موجود ،انسان
 وجود ،قرآن ظاهر اما هست هم باالتر يليخ قرآن شود گفته است ممكن .باشد ليدخ شارع حكم در بودن شعور ذو
 . داد تيسرا نجايا به آنجا از را حكم توانينم شود گفته نكهيا يبرا است يكاف نيهم و ستين يشعور يذ

 هم فرض بر. شد داده پاسخ ،للمسلم كافر تملك عدم يفحوا ليدل و هيعل يعلي ال و علواي االسالم لِيدل دو نيبنابرا
، باشد فحوا اي مناط حيتنق استدالل كه جا هر. آورديم را بطالن بلكه آوردينم را حرمت باشد تمامدليل فحوا  هك

 ،زديبر فرو فحوا و مناط حيتنق كه شوديم سبب ،ستين يگريد در كه باشد داشته دخالت يكي در يزيچ نكهيا احتمال
 در بعد و ستيچ مالكش اول مقدمه در حكم كه باشد قطع كه است نيا مستلزم فحوا و مناط حيتنق. شوديم اسيق يعني

 ،خواهديم نانياطم دو پس. هست مييبگو هم گريد طرف در ،است مالك زيچ چه هك ميدار قطع چون هم گريد طرف
 گريد طرف در اول مالك نيع كه است نيا هم دوم نانياطم و ستيچ اول طرف در حكم مالك نكهيا به نانياطم كي

 يذ موجود در كه يشرافت. شرافت صرف نه دارد دخالت بودن مختار و شعور يذ موجود احتمال نيهم نجايا و باشد هم
 اذا نكهيا يبرا ،است يكاف »ديشا« نيهم و باشد مالك نيا ديشا ،شوديم گريد شعور يذ موجود مقهور و است شعور
 .االستدالل بطل االحتمال جاء

 دليل سوم
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 هتك مستلزم ،كافر به مصحف و كتاب عيب كه است آمده بزرگان از يبعض كلمات در. است هتك ليدل ،سوم ليدل
 نيا. باشد او دست در كتاب و بزند دست قرآن به اعتقادبي انسان كي كه است قرآن به اهانت و است قرآن و مصحف

 . اندداده جواب آن به همه كه است يليدل

 پاسخ به دليل سوم
 .است زيچ چند آن جواب

 پاسخ اول
 كافر دست در نآقر نكهيا .ديآينم شمار به هتك ،باشد افرك دست در كتاب نكهيا صرف كه است نيا جواب نياول 
 تسلط و هتك نيب نيبنابرا .شود او تيهدا موجب نيهم كه است ممكن هاوقت يليخ و ديآينم شمار به هتك باشد
) است اجتماع ماده نيا( رديبگ قرار هتك مورد كافر دست در قرآن است ممكن .است وجه من خصوص و عموم ،كافر
 يول است كافر تملك و تسلط نيا .كند برخورد آن با هم احترام با يليخ يول باشد او دست در قرآن است ممكن يول

 دهد قرار هتك مورد را قرآن يمنافق كي مثالً ،شود انجام كافر ريغ دست در هتك است ممكن نكهيا كما ،ستين هتك
 است ممكن البته .است وجه من خصوص و عموم ،قرآن هتك و قرآن بودن دسترس در نيب پس .است مسلمان نكهيا با
 .است مدعا از اخص ليدل پس. ندارد ليدل هم نيا .است قرآن هتك ،باشد كافر دست در نآقر نكهيا اصل ديبگو يكس
 و هست يگاه هم يعرف اهانت و هتك. شود قرآن هتك موجب باشد او دست در قرآن كه يكافر هر كه ستين طوراين
 .ستين يگاه

 پاسخ دوم
 معامله و عيب با قرآن بودن كافر دست در رابطه .ندارد ينسبت اصالً معامله و عيب با ،يعرف يمعنا نيا به هتك اًيثان 

 دست در يول كندينم معامله يگاه يول رديگيم دست در و كنديم معامله يگاه .است وجه من خصوص و عموم ،نآ
 با يتاجر مثالً ،ديآينم او دست در يول كنديم معامله يگاه هم گريد طرف از .شود هبه او به كه ييجا مثل ،است او
 .كنديم پخش هم بعد و شوديم مالك ،كنديم معامله را قرآن نسخه ونيليم كي يتلفن تماس كي

 يزيچ نكهيا يكي ؛شد تا دو آن جواب .است هتك موجب كافر به قرآن فروختن كه است نيا سوم ليدل نيبنابرا 
 ،اً يثان .ستين هم غالباً و ستين يگاه و هست يگاه هم يرفع اهانت و هتك .ستين هتك ،باشد يكس دست در اگر
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. است وجه من خصوص عموم تصرف و تملك نيب و يامعامله ياعتبار تملك نه است يخارج تصرف به مربوط هتك
 . شد مدعا از اخص ليدل جهت دو از پس

 حرمت در اختيار قرار دادن قرآن به هتاك
 هتك دانديم كه بدهد قرار يكس دسترس در را قرآن كه است نيا است حرام كه هآنچ كه شد معلوم جواب دو نيا از

 به اختصاص و( است قرآن هاآن رأس در كه مقدس يهاكتاب دادن قرار دسترس در .است اثم بر اعانه نيا .كنديم
 از يكي به مطلب نيا .دارد اشكال ،كند هتك را آن كه دهديم يعقالئ احتمال يحت اي دانديم كه يكس به )ندارد قرآن
 كه بدهد يابچه دست به را قرآن كه ييجا ،دهنديم نسبت او خود به را هتك يگاه. كنميم عرض كه است يليدل دو
 به نجايا در .است مباشر از ياقو سبب نجايا ،است قرآن به هتك موجب كه كنديم پرت ييجا را قرآن او و ندارد يفهم

 . است حرام اعانه كه شوديم اثم و هتك بر اعانه ،شودينم داده نسبت او هب اگر نكهيا اي شوديم داده نسبت سبب
 عرف و دهديم انجام را كار شخص خود و دارد بيتسب حالت كه ييجا چه ،است حرام قرآن هتك نيبنابرا

 نكهيا اي، ندارد يفهم او كه دهديم يمجنون و بچه دست اي ،دهديم انجام ميمستق را هتك دارد شخص خود ديگويم
 البته( .است حرام هم نيا كه دهديم انجام اثم بر اعانه او اما شودينم داده سبب نسبت شخص به ،هتك و اهانت فعل
 مطلقاً را اثم بر اعانه ييخو يآقا مثل يبعض ،ميداشت قبول را نظر نيا ما و دانستنديم حرام را اثم بر اعانه مطلقاً يبعض
 معامله بر حرمت مطلب، نيا از. است حرام اثم بر اعانه باب از نيا لذا ؛)داننديم حرام را ظلم بر اعانه ،دانندينم محرا
 . است حرام ،رديگيم قرار هتك مورد كه دهديم ييعقال احتمال كه ييجا در دادن قرار او دست در يول ديآينم در

 دليل چهارم
 فركا به المصحف عيب و است حرام قطعاً قرآن سيتنج كه نايب نيا به. است نجاست و سيتنج بحث ،چهارم ليدل

 حرام هم قرآن سيتنج و شوديم قرآن به سيتنج موجب قرآن به زدن دست و بزند دست قرآن به او كه شوديم موجب
 .است

 پاسخ دليل چهارم
 كه يتاجر مثل باشد عيب است ممكن .ندارد آن در شخص تصرف با مالزمه عيب اوالً كه است روشن هم نيا جواب 
. بزند آن به يمرطوب دست كه ميندار نانياطم ما يول نديبب كه است هم ممكن ،كنديم خريدوفروش يتلفن تماس كي با

 شك هم اگر ،نزند مرطوب دست يول كند تصرف است كنمم ثانياً. نكند آن در يتصرف اصالً  كه است ممكن نيبنابرا
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 نجس كفار همه ،فتاوا يعضب بر بنا ثالثاً. شوديم انجام سيتنج كه ندارد وجود ينانياطم چيه لذا ؛است عدم اصل ،ميبكن
 يحال در كافر به نآقر سپردن ،شوديم نجس كه دانديم ييجا اگر البته. هست يجمع يفتوا كه كتاب اهل مثل ستندين

 ممكن يگاه و است مدعا از اخص ،ليدل نيا يول است حرام اثم بر اعانه باب از زنديم او به مرطوب دست دانديم كه
 .شود طوراين كه است

 بنديجمع
 قرآن سپردن كه بداند اگر. مينداشت رياخ بحث نيا در يديجد نكته و هست ييخو يآقا مباحث در مباحث نيا همه

 و است حرام او به كتاب دادن يول است حرام اثم بر هناعا باب از ،است حرام مس اي سيتنج اي هتك موجب كافر به
 شمار به هتك اگر .است نيهم ،باشد هم ثيحد كتاب اگر و شودينم قرآن طقف شامل نيا. ندارد يحرمت كردن معامله

 .ستين يزيچ نيچن ،باشد داشته اشكال مطلق طور به كافر به مصحف عيب نكهيا پس. ديايب
 ييجا در اگر اما است ياول عنوان نيا ،است حرام كار به مصحف عيب گفت ليدل چهار نيا از يكي به يكس اگر

 به نسبت شخص تيهدا ،وقت نآ و شوديم تزاحم يجا نجايا ،ميشد حرمت به قائل اگر ،باشد نيا بر متوقف او تيهدا
 هتك ابتدا در كه مييبگو ديبا يعني ،است قيدق يكم آن تياهم كه هتك به نسبت مگر ،است اهم شد گفته كه ينيعناو
 سمت به افراد ييراهنما و افراد تيهدا باز ،شد طوراين اگر .كنديم اثر او در كتاب تاًينها يلو دهديم انجام او يمعمول
 به قائل يكس اگر لذا ؛است اهم است شده گفته كه ينيعناو از يليخ از كه است يواجبات و مالكات نيترمهم از ،اسالم
 نيا از يكي با يكس اگر اما ،است واجب مزاحم بدون كار نيا ،است مترتب نآقر سپردن بر تيهدا حكم و نشد حرمت
 . است تزاحم مقام در هم نيا .است آن بر مقدم تيهدا ليدل غالباً ،شد تيهدا با مزاحم يول ،شد حرمت به قائل ادله
 .                                 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


