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مرحوم شیخ

برای اثبات جواز بیع مصحف

بعد از استفادهی حرمت بیع مصحف از روایات و عدم قبوول حلور روایوات ما عوه بور

کراهت ،با یک تحلیر اعتباری به این تیجه میرسند که لیتوان ملتزم به حرمت بیع مصوحف شود و بایود
اخبار ما عه را حلر بر کراهت کرد .تفصیر کالم مرحوم شیخ 9به این شرح است:
 .9قوش مکتوبه در مصاحف (خطوط قرآن) شرعاً قابلیت تللک دارد و ملک مالوک اسوت .دلیور ایون
مطلب را گرچه شیخ فرموده ،ولی میتوان اینطور بیان کرد که چون قابلیت وقف دارد ،پس معلوم میشود
ملک است؛ زیرا «الوقف اال فی ملک» و یز اگر کسی اتالف کرد ضامن است.
بعد از فرض مللوک بودن قوش میگوییم :این قوش یا از اعیان مللوکه است و ملکیت مستقر دارد و
 .1كتاب المكاسب ،ج ،1ص:952
بعد فرض أن الكاتب للمصحف في األوراق المملوكة مالك لألوراق و ما فيها من النقوش فإن النقوش إن لم تعد من األعيان المملوكةة بةم مةن
الصفات التي تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فال حاجة إلى النهي عن بيع الخط فال يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع و إن عدت مةن
األعيان المملوكة فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد فيلزم شركته مع المشتري و هو خالف االتفاق و إن انتقلت إلى المشةتري
فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ألن بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إال جعم جزء من الثمن بإزاء الخط و إن انتقلت إليه
قهرا تبعا لغيرها ال لجزء من العوض نظير بعض ما يدخم في المبيع فهو خالف مقصود المتبايعين مع أن هذا كةالتزام كةون المبيةع هةو الةورق المقيةد
بوجود هذه النقوش فيه ال الورق و النقوش فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع مجرد تكليف صوري إذ ال أظةن أن تعلةم أحكةام الملةك فةال
تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه بم الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إال الجلد و الةورق كةان الخةط
باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة فالظاهر أنه ال مناص عن التزام التكليف الصوري أو يقال إن الخط ال يدخم في الملك شرعا و إن دخم
فيه عرفا فتأمم.
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یا از اعیان مللوکه یست و ملکیت تبعی داشته و هیچگو ه استقاللی دارد ،بلکه از صفاتی است کوه بوالتبع
منتقر میشود و فقط مؤثر در کاهش یا افزایش قیلت عین است.
اگر قوش قرآن ملکیت تبعی داشته و بالتبع منتقر شود ،اصالً تحت بیع واقع لیشود؛ ظیر ر گ گر و
هیئت ترکیبی برگهای آن که مللوک تبعی است و مستقالً مورد معامله قرار لیگیرد ،بلکه به تبع گر و
مواد آن منتقر میشود .در چنین فرضی که قوش اصالً مورد معامله قرار لیگیرد و تحت بیع واقع
لیشود؛ احتیاجی به هی از آن یست؛ زیرا در مقابر آن قوش ،ثلنی قرار لیگیرد تا بتوا د مورد هی
واقع شود .پس هی از آن در این فرض معنا خواهد داشت؛ زیرا هی از چیزی شده که اصالً واقع لیشود.
 .2اگر قوش قرآ ی از اعیان مللوکه بوده و ملکیت مستقر داشته باشد ،میگوییم در بیع جلد ،ورق،
حدید و ادیم این قوش قرآ ی که ملکیت مستقر دارد ،یا منتقر به مشتری میشود یا به ملک بایع باقی
است.
اگر به ملک بایع باقی باشد و به مشتری منتقر شود ،الزمهاش آن است که بعد از بیع جلد ،ورق ،ادیم
و  ...مشتری و بایع در مصحف شریک باشند ،در حالی که قطعاً چنین یست و خالف اتفاق است.
 .3و اگر به ملک بایع باقی بوده و به مشتری منتقر شود میگوییم این ا تقال یا بالعوض است و بخشی
از ثلن در مقابر آن قرار میگیرد یا بالعوض یست و قهراً و تبعاً منتقر میشود.
اگر ا تقال بالعوض باشد ،این هلان بیعی است که مورد هی واقع شده و حرام است؛ چون فرض آن
است که بیع قوش در مقابر عوض حرام است.
 .4امّا اگر ا تقال بدون عوض بوده و قهراً و تبعاً منتقر شود ،خالف مقصود متبایعین میشود؛ زیرا فرض
آن است که متبایعین فقط ورق ،ادیم ،حدید و جلد را قصد کرده و مبادلهی قوش را قصد کردها د و
قوش هم طبق فرض ،عین مللوکه است ،پس چگو ه به مشتری منتقر شده است؟!
التزام به این موجب میشود در واقع تکلیف [ هی از بیع] صوری شود؛ چون حقیقت بیع سبت به
قوش و با فرض اینکه عین مللوکه است و متبایعین آن را قصد کردها د و تحقق یافته و به مشتری منتقر
شده و قوش هم در ازدیاد ثلن سهم داشته ،فقط از به زبان جاری کردن آن در ا شاء عقد هی شده که این
مجرد تکلیف صوری است یا اینکه باید بگوییم قوش هرچند عرفاً ملک است ،ولی شرعاً ملک یست و
معامله بر روی ورق مقیّد به وجود قوش قرآ ی واقع شده ،ه ورق و قوش ،که آن هم تکلیف صوری
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است؛ زیرا گلان لیکنم حقیقتاً احکام ملک بر روی آن تعطیر باشد! بنابراین با اینکه شرعاً ملک یست،
ولی احکام ملک را دارد ،که این هم یک تکلیف صوری است.
پس هر یک از این صور مبتالی به محظور است و لیتوان ملتزم به آن شد ،به هلین جهت مرحوم
شیخ با تسلیم شدن در مقابر این وجه اعتباری ،دست از ظهور اخبار بر حرمت بیع مصحف برمیدار د؛
چون قرینهی عقلیهی قطعیه بر خالف آن قائم است و در چنین جاهایی فرق بین اصولی و اخباری ظاهر
میشود که داللت اخبار را با اینکه بر حرمت تلام میدا د ولی به خاطر یک قرینهی عقلی از آن رفع ید
میکند و بنابراین باید ما ند عالمهی بحر العلوم و صاحب جواهر

قائر به کراهت بیع مصحف شد؛ ه

حرمت.
نقد کالم مرحوم شیخ

جواب نقضی :هلان محظوراتی که مرحوم شیخ در قائر شدن به حرمت بیع مصحف بیان کرد د ،در
قائر شدن به کراهت هم عود میکند؛ زیرا اگر قوش عین مللوکه باشد و وصف بوده بالتبع منتقر شود،
کراهت بیع خطوط دیگر معنا دارد؛ چون اصالً مورد معامله لیتوا د واقع شود تا کراهت داشته باشد و
اگر عین مللوکه باشد یا به مشتری منتقر میشود یا منتقر لیشود ،اگر منتقر شود الزمهاش اشتراک بایع
و مشتری است و اگر منتقر شود یا در مقابر جزئی از ثلن منتقر میشود که این هلان بیع مکروه است و
اگر در مقابر جزئی از ثلن قرار لیگیرد و قهراً و تبعاً منتقر شود ،خالف قصد متبایعین میشود و الزم
میآید هی کراهی ،مجرد تکلیف کراهی صوری شود.
جواب حلّی :مرحوم شیخ فرمود د اگر قوش قرآ ی از اوصاف و هیئات باشد ،تبعاً منتقر میشود و
دیگر تحت بیع واقع لیشود و در تیجه احتیاجی به هی از بیع آن یست ،ولی ما در توضیح کالم شیخ
میگوییم:
هیئات و اوصاف گاهی مقوم است و به عنوان صورت وعیهی آن ماده قرار میگیرد ،در چنین مواردی
میتوا د تحت بیع قرار گیرد؛ به عنوان مثال در حرمت بیع هیاکر عبادت بیان کردیم هیاکر عبادت مثر
صلیب با اینکه هیئت و وصف است و مادهی آن مثالً جز چوب یا سنگ یست ،امّا چون وصف مقوّم
است و به منزلهی صورت وعیه بوده و به این عنوان (هیاکر عبادت مثر صلیب) خرید و فروش میشود؛
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هی هم به آن عنوان تعلق گرفته و حرام است ،کلا اینکه در مورد ا گشتر طالی مخصوص مردان 9و آالت
لهو ولعب هم اینگو ه است و وصف ،وصف مقوم است و هی به آن عنوان تعلق گرفته است ،بله با بیع آن
وصف و هیئت ،مواد هم بالتبع منتقر میشود.
در هلان بحث حرمت بیع هیاکر عبادت گفتیم اگر هیاکر عبادت ه به عنوان آن وصف ،بلکه به عنوان
مواد آن مبایعه شود؛ مثالً در هیاکر عبادت به عنوان چوب و در ا گشتر طال به عنوان طال و در آالت لهو و
لعب به عنوان مواد آن خرید و فروش شود ،معامله صحیح است و حرمتی دارد ،هرچند هیئت هم بالتبع
منتقر میشود و ملکیت مستقلی دارد و بایع لیتوا د ادعای مالکیت هیئت کرده و در تیجه شریک در آن
باشد؛ زیرا در چنین جایی هیئات در زد عقالء وجود منحازی در معامله دارد که احتیاج به قصد و إ شاء
داشته باشد و با ا تقال مواد ،بالتبع منتقر میشود.
در ما حن فیه هم اینچنین است که به خاطر عظلت قرآن ،بیع قرآن به عنوان یک وصف مقوم مورد
هی واقع شده ،ولی هلانطور که بالتشبیه در مورد هیاکر عبادت ،ا گشتر طال و آالت لهو و لعب بیان
کردیم اگر به اعتبار مواد آن فروخته شود جایز است و هیئات یز بالتبع منتقر میشود ،در مورد قرآن کریم
هم اگر به اعتبار جلد ،ورق ،ادیم و  ...بفروشد جایز است و آن هیئت و وصف قرآ ی هم بالتبع منتقر
میشود.
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خالصهی نظر مختار در بیع مصحف

هلانطور که بیان کردیم ،آنچه حرام یا مکروه است ،بیع عنوان قرآ یت است و عنوان قرآن گرچه
وصف و هیئت است و مستقالً در مقابر اثلان قرار لیگیرد ،ولی اگر عرفاً صورت مقومه باشد ،میتوا د
متعلق معامله قرار گیرد و ثلن در مقابر آن صورت وعیه قرار میگیرد و و حتّی متجزی بین ماده و هیئت
لیشود و که آن مکروه یا حرام است.
 .1البته در مورد انگشتر طالي مخصوص مردان گفتيم حرمت تكليفي انشاء بيع جاي كالم دارد ،ولي از لحاظ وضعي باطم است؛ چون هيئةت
مقوم است و فائدهاي جز فائدهي حرام ندارد.
 .9إن قلت :در بيع هياكم عبادت و انگشتر طال به اعتبار موادش ،هيئت مورد اعراض است ،برخالف ما نحن فيه كةه هةدف اصةلي هن هيئةت
قرهني است.
قلت :هنچه در بيع مهم است ،إنشاء و قصد است و داعي در صحت يا عدم صحت بيع دخيم نيست؛ مثالً اگر كسي به داعي اينكةه مهمانةان را
ضيافت كند ،گوشت خريداري كند و بعد از خريدن گوشت از مهماني دادن منصرف شود ،هيا صحيح است بگةوييم چةون داعةياش تخلةف كةرده،
ميتواند گوشتها را پس بدهد؟!
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بله ،اگر بیع بر روی مواد واقع شود ،گرچه اوصاف و هیئات هم با آن منتقر خواهد شد ،ولی در این
صورت مکروه یا حرام خواهد بود؛ چون ثلن در مقابر مواد قرار میگیرد؛ ه اوصاف و هیئات .پس ما عی
هم دارد به اعتبار اشتلال بر این اوصاف و هیئات ،ثلن زیادتری در مقابر آن مواد قرار بگیرد؛ زیرا به هر
حال ثلن در مقابر ماده است و متجزی لیشود که بخشی یز در مقابر هیئات قرار گیرد؛ زیرا «الهیئات و
االوصاف التقابل باالثمان» ،9گرچه میتوا د حیثیت تعلیله افزایش یا کاهش قیلت باشد.
پس هیئات و اوصاف مقابر اثلان قرار لیگیرد و وقتی ماده را هرچند به اعتبار اشتلالش بر اوصاف به
قیلت باالتر فروخت و ا شاء بر روی ماده بود ،هیئت و وصف هم تبعاً و قهراً منتقر به مشتری میشود و
احتیاجی به قصد دارد و اینکه شیخ فرمود خالف قصد متبایعین میشود ،در فرضی بود که اوصاف و
هیئات مستقر بوده و از اعیان مللوکه باشد ،در حالی که چنین فرضی در مورد هیئت قرآ ی غلط است و
واقعیت دارد.
إن قلت :اگر هیئات قرآ ی اصالت در بیع دارد و بالتبع منتقر میشود ،پس اگر احیا اً کیفیت خطوط یا
چاپ آن پایین بود و قصا ی در حروف و خطوط داشت ،از آنجا که ا شاء بر روی آن واقع شده و جزء
مبیع قرار گرفته و ثلن در مقابر آن پرداخت شده ،مشتری لیتوا د آن را پس دهد و بایع یز میتوا د از
پس گرفتنش امتناع کند.
قلت :درست است که بیع روی اوصاف واقع لیشود ،ولی اگر به حو شرط در معامله ذکر شود و
گرچه باز الیقسّط علیه الثلن و و آن شرط مفقود باشد ،خیار تخلف شرط برای مشتری ایجاد میکند .و اگر
شرطی در معامله ذکر شود ،ولی شرط ارتکازی 2باشد ،باز چنین خاصیتی را دارد .بله در مثر بیع صلیب و
صنم از آنجا که آن هیئت مبغوض شارع است ،آن شرط ملغی است ،به خالف بیع قرآن کریم که چنین
شرطی ملغی یست .بنابراین اگر مشکلی در چاپ یا خط قرآن وجود داشته باشد ،گرچه بیع روی ورق،
جلد ،ادیم و  ...واقع شده ،ولی از آنجا که شرط ارتکازی وجود دارد که مشکلی در چاپ و خطوط قرآن
 .1اين قاعده ،قاعدهي عقالئيه است كه در ضمن مورد تأييد روايات است .به عنوان مثال اگر كسي اشتباهاً پارچهي ديگري را بدوزد و پيراهن
درست كند ،شريك در هن نميشود ة به خالف هنكه مقداري گندمش با گندم ديگري اشتباهاً قاطي شود كه شريك ميشةود ة و هن پيةراهن مةال
صاحب پارچه است ،بله اگر نخهاي دوخته شده مال ديگري باشد و تالف محسوب نشود ،ميتواند نخهايش را بكشد ،البته در صورتي كه ضرر بةه
صاحب پارچه نرسد و اگر ضرر برسد باز مسألهي ديگري است ،در حالي كه اگر اوصاف مقابم اثمان قرار ميگرفت ،شريك ميشد.
 .9عمده دليم خيار غبن هم اين است كه خالف شرط ارتكازي تناسب ثمن و مثمن است؛ يعني اين شرط ارتكازي در معامله وجةود دارد كةه
بايد ثمن و مثمن در حدود هم و متناسب باشد و اگر در معاملهاي رعايت اين شرط ارتكازي نشده باشد ،خيار غبن ثابت ميشود.
5

باشد و این شرط ارتکازی در قوهی تصریح است ،پس خیار تخلف شرط دارد ،گرچه احتیاط باز در ترک
این شرط و عدم اخذ به خیار تخلّف شرط میباشد.
تذکر:
مناسب است به جهت تکریم قرآن کریم و رعایت احتیاط و استحباب ،قرآن به حو هدیه مبادله شود؛
ه بیع و شراء و خصوصاً بیع؛ چرا که حضرت فرمود د «أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ» چون در اشتراء ،ثلن
را فدای قرآن میکند و قرآن را به دست میآورد ،ولی در بیع ،قرآن را در مقابر ثلن میدهد و هدیهی
معوضه یز اشکالی دارد؛ چون هدیهی معوضه که «تملیکُ عینٍ بعوضٍ» یست تا مورد هی قرار بگیرد،
بلکه پولی به صاحب قرآن هدیه میدهد به شرطی که او یز قرآ ش را هدیه دهد .بنابراین مناسب است
خطباء یز در منابر این موضوع را به جهت تکریم قرآن و رعایت احتیاط و استحباب به مردم خاطر شان
کنند.
تقریر و تنقیح متن :عبداهلل امیرخا ی
استخراج منابع و روایات :جواد احلدی
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