 ‐ 134154آﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
دوﺳﺘﻢ از ﺷﯿﻮخ و ﻋﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ از ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ]ﻧﻤﺎز[ و ﺷﯿﻮخ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪی دﻋﻮت ﺣﻘﻮق ﻣدادﻧﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﻣﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﺮان را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن وﻗﺘﺸﺎن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮔﺬارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﻪ ﮐﺴﺐ روزی از ﻗﺮآن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮐﻨﺪ:
وآﻣﻨُﻮاْ ﺑِﻤﺎ اﻧﺰﻟْﺖ ﻣﺼﺪِّﻗًﺎ ﻟّﻤﺎ ﻣﻌﻢ وﻻ ﺗَﻮﻧُﻮاْ اول ﻛﺎﻓﺮٍ ﺑِﻪ وﻻ ﺗَﺸْﺘَﺮواْ ﺑِﺂﻳﺎﺗ ﺛَﻤﻨًﺎ ﻗَﻠﻴ ًواﻳﺎي ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮنِ ]ﺑﻘﺮه[۴۱ :
)و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و آﯾﺎت ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﯾ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻦ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ(
اﺗﱠﺒِﻌﻮا ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺎﻟُﻢ اﺟﺮا وﻫﻢ ﻣﻬﺘَﺪُونَ ]ﯾﺲ[۲۱ :
)از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎداﺷ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﻮال از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﻟﻄﻔﺎ دﻻﯾﻞ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﺻﻞ در ﻋﺒﺎدات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم آن ﻫﯿﭻ ﭘﺎداﺷ ﻧﯿﺮد؛ و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﺟﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟْﺤﻴﺎةَ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وزِﻳﻨَﺘَﻬﺎ ﻧُﻮف ِاﻟَﻴﻬِﻢ اﻋﻤﺎﻟَﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﺨَﺴﻮنَ ) (۱۵اوﻟَﺌﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻬﻢ ﻓ اﻵﺧﺮة اﻻ اﻟﻨﱠﺎر
وﺣﺒِﻂَ ﻣﺎ ﺻﻨَﻌﻮاْ ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮاْ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ]ﻫﻮد ۱۵ :ـ [۱۶
)ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ و زﯾﻮر آن را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ]ﺟﺰای[ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣدﻫﻤﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن
در آﻧﺠﺎ ﮐﻢ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) (۱۵اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮت ﺟﺰ آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
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ﻫﺪر رﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدادﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﻋﺒﺎدت از ﻧﻮﻋ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺑﻪ دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﻣرﺳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﯾﺎ آﻣﻮزش آن ﯾﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪﯾﺚ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد
ﺑﺮای آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺮی رﺳﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﯿﻪ ﯾﺎ آﻣﻮزش ،ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
در ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی دﻻﯾﻠ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ:
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﮐﻨﺎر ﯾ آﺑﺎدی
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ از آﻧﺎن را ﻣﺎر ﻧﯿﺶ زده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﯾ از اﻫﻞ آﺑﺎدی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ رﻗﯿﻪ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺮدی را در اﯾﻦ آﺑﺎدی ﻣﺎر زده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾ از آﻧﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻧﺰدش رﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ
را ]ﺑﺮ آن ﺑﯿﻤﺎر[ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﻪ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎﻧﺶ آورد .آﻧﺎن ﮐﺎر وی را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﺮای ﮐﺘﺎب اﻟﻪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪای؟ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب اﻟﻪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۵۴۰۵
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺨﺎری ) (۲۱۵۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۲۰۱از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺑﺎب آورده اﺳﺖ :ﺑﺎب ﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای رﻗﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن و اذﮐﺎر.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ و ذﮐﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﻼل اﺳﺖ و ﮐﺮاﻫﺘ
ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ و ﻣﺎﻟ و اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق و اﺑﻮﺛﻮر ،و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ از
ﺳﻠﻒ و ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ﺷﺮح ﻧﻮوی ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۸۸ /۱۴
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﻣﺰدی ﺑﯿﺮﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ زﻧ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزش
ﻗﺮآن ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدی در آورد و ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪی او ﻗﺮار داد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آن ﺻﺤﺎﺑ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﯾ ﮐﺎﻓﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ ﺑﺮ وی ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺰد
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ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ .ﻣﻤﻨﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن از ﻣﺮدم ﭘﺎداش ﺑﯿﺮد
و ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧﺪ از ﻣﺮدم ﮔﺪاﯾ ﮐﻨﺪ«.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻗﻌﻮد.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۹۶ /۱۵ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) (20100و ).(95781
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل دوﺳﺘﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨ آﯾﺎت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﻨﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و دﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را اﻧﺎر ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت
و آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ:
۱ـ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وآﻣﻨُﻮاْ ﺑِﻤﺎ اﻧﺰﻟْﺖ ﻣﺼﺪِّﻗًﺎ ﻟّﻤﺎ ﻣﻌﻢ وﻻ ﺗَﻮﻧُﻮاْ اول ﻛﺎﻓﺮٍ ﺑِﻪ وﻻ ﺗَﺸْﺘَﺮواْ ﺑِﺂﻳﺎﺗ ﺛَﻤﻨًﺎ ﻗَﻠﻴ ًواﻳﺎي ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮنِ ]ﺑﻘﺮه[۴۱ :
)و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و آﯾﺎت ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﯾ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻦ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ(
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺰد و ﺑﻬﺎﯾ ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﯾﻦ آﯾﻪ راﺿ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن اﺣﺎم دﯾﻦ را ﺑﺮای راﺿ ﻧﺎه داﺷﺘﻦ ﻋﻮام ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ ﺑارزش ﺣﺎوی داﺳﺘﺎن و اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺳﺎده
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ در ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨ و رﻫﺒﺮی ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺧﺮد و ﻋﻠﻢ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻧﺼﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺳﻄﺤ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و دروغﻫﺎﯾ را ﯾﺠﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠ ﺑارزش ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ دوام ﻧﻤآورد ،ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮش ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻟﻪ و دﯾﻨﺶ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ روش ﺟﺎﻫﻼﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺷﺎﯾﺴﺘ در ﭘ رﯾﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮام ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﺮﺑ از ﭼﺮک را ﻧﺪارﻧﺪ در ﻇﺎﻫﺮِ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺷﻮﻧﺪ«
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)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ.(۵۷۷ /۱ :
ﻗﺮﻃﺒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ آﯾﻪ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؛ زﻫﺮی و
اﺻﺤﺎب رای )ﯾﻌﻨ اﺣﻨﺎف( اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن از
ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺒﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ اﻟﻪ و اﺧﻼص دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺰدی ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﻪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻻ ﺗَﺸْﺘَﺮواْ ﺑِﺂﻳﺎﺗ ﺛَﻤﻨًﺎ ﻗَﻠﻴ) ًو آﯾﺎت ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ( ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﺛﻮر و
اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺪﯾﺚ رﻗﯿﻪ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده :ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ﻧﺼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف را از ﻣﯿﺎن ﻣﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و روزه ﻗﯿﺎﺳ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﻗﯿﺎﺳ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺺ اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﺮ اﯾﻦ دو ،دو
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎز و روزه ﻋﺒﺎداﺗ اﺳﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ،اﻣﺎ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﻋﺒﺎدﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺑﻪ
ﺷﺨﺺِ دﯾﺮ ﺟﺰ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻣرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای ﺗﻼﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ]ﻋﻠﻢ[ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآن.
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺗﻮان داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،و آﯾﺎ ﺷﺮع ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و ﺧﻮد وی )ﯾﻌﻨ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ( آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤداﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد دادن و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﺪ ﻣﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺰد ﺧﺎﺻ را ﺷﺮط ﻧﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺖ ،و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻣﺮ آﻣﻮزش دﯾﺮان
ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪی ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺮان ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
]در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ[ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎم و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ دﯾﻦ او را ﯾﺎری دﻫﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻟﺒﺎﺳ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرش را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ وی ﻓﺮﻣﻮد :در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮﻧﻪ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮادهام را ﺑﺪﻫﻢ؟ ﭘﺲ او
را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺜ] ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻊ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد اﺳﺖ[ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارﻧﺪ وﻫﯿﭻ ﯾ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی
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ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ] .ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﭘﺮدازد[
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻫﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد«.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ) ۳۳۵ /۱ـ .(۳۳۶
۲ـ اﻣﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﺗﱠﺒِﻌﻮا ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺎﻟُﻢ اﺟﺮا وﻫﻢ ﻣﻬﺘَﺪُونَ ]ﯾﺲ[۲۱ :
)از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎداﺷ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ را ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﻤﺗﻮان اﻧﺎر ﮐﺮد و آن ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻋﻮت و آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺷﻮد اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای ﮐﺴ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ .وی ﺗﻌﺪادی از آﯾﺎت دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ
را آورده ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﻌﻨ ﻋﻠﻤﺎ و دﯾﺮان واﺣﺐ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ دارﻧﺪ را ﻣﺠﺎﻧ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺬارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺘﺎب اﻟﻪ و آﻣﻮزش ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ«.
)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن.(۱۷۹ /۲ :
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ آﺷﺎر ﺷﺪه ـ و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﺿﺮوری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
اوﻟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺮد ،و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت و از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺣﻘﻮﻗ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد از ﺑﺎب ﮐﻤ در راه ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد.
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اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻧﯿﺎزش ﺳﺎﺧﺘﻪ اوﻟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻔﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن و ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ«.
)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن.(۱۸۲ /۲ :
آﻧﭽﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ:
از اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋ ﺧﻮدداری ﻣﮐﻨﺪ ﺟﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد ،اﯾﺎ ﮐﺎرش ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ .اﻣﺎ آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ ﺑﺪون ﻣﺰد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ آن ﻧﺰد اﻟﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺿﻄﺮار از دﯾﻦ اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در دﯾﺎر اﺳﻼم زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﯿﺮوان ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و دﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺰد آﻣﻮزش ﻣدادﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴ از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺰد ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﻧﻤداد.
زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎ وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﯾﻨﺎر و درﻫﻢ ﺑﻪ ارث ﻧﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ آن
را ﺑﯿﺮد ﺑﻬﺮهای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺻﻠﻮات اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﻠﻢ را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﯾﺎد ﻣدادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﻮح ـ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﺎ اﺳﺎﻟُﻢ ﻋﻠَﻴﻪ ﻣﻦ اﺟﺮٍ انْ اﺟﺮِي ا ﻋﻠَ رب ِاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ] ﻫﻮد[۱۰۹ :
)و ﺑﺮای آن ﻣﺰدی از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ ،اﺟﺮ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ(.
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻌﯿﺐ و ﻟﻮط و دﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻣﺎ اﺳﺎﻟُﻢ ﻋﻠَﻴﻪ ﻣﻦ اﺟﺮٍ وﻣﺎ اﻧَﺎ ﻣﻦ اﻟْﻤﺘَﻠّﻔﻴﻦ] ص[۸۶ :
)ﺑﻮ ﻣﺰدی ﺑﺮ اﯾﻦ ]رﺳﺎﻟﺖ[ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﮐﻨﻢ و ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﺴﺎزم و ﺑﻪ اﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻢ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻣﺎ اﺳﺎﻟُﻢ ﻋﻠَﻴﻪ ﻣﻦ اﺟﺮٍ ا ﻣﻦ ﺷَﺎء ان ﻳﺘﱠﺨﺬَ اﻟَ رﺑِﻪ ﺳﺒِﻴ] ًﻓﺮﻗﺎن[۵۷ :
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)ﺑﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﺰدی ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ راﻫ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش ]در ﭘﯿﺶ[ ﮔﯿﺮد(.
و درﺑﺎرهی آﻣﻮزش ﺑﺪون ﻣﺰد ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠ ﻧﯿ و ﺑﻠﻪ از
ﻓﺮوض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾ آﯾﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﺑﺮ دو ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻮل از اﺣﻤﺪ
رواﯾﺖ ﺷﺪه.
ﯾ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و دﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤداﻧﻨﺪ.
و ﻗﻮل دوم ،ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﺷﻤﺎرد.
ﻗﻮل ﺳﻮﻣ ﻧﯿﺰ در ﻣﺬﻫﺐ اﺣﻤﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻏَﻨﻴﺎ ﻓَﻠْﻴﺴﺘَﻌﻔﻒ وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻓَﻘﻴﺮا ﻓَﻠْﻴﺎﻛﻞ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ]ﻧﺴﺎء[۶ :
)و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ]از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ [ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮف ]از
آن[ ﺑﺨﻮرد(.
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای آﻣﻮزش از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ]ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺨﺼ [داده ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﻮذﻧﺎن و
ﻗﺎﺿﯿﺎن داده ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻧﯿﺎزی ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﺎ دو ﻗﻮل دارﻧﺪ...
اﺷﺎﻟ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮدرﺳﺎﻧ وارد ﻣﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﯾﻨﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪهی آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و اﻣﺎﻣﺖ و اذان اﻫﻞ ﻗﺮب اﺳﺖ و ﮐﺎرش ﺑﺮای ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،و اﻧﺠﺎم آن از ﺳﻮی ﮐﺎﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤدﻫﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻔﻌ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﯾ و ﺧﯿﺎﻃ و رﯾﺴﻨﺪﮔ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دﯾﺮ ﻋﺒﺎدﺗ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد و ﮐﺎر اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﻗ
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ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ وﺟﻪ ﻋﺒﺎدت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز و روزه و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ وﺟﻪ ﻋﺒﺎدت ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد آن را از اﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﺎرج ﻣﺳﺎزد.
و آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰش ﻣداﻧﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻧﻔﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰد دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣرﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای آن ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ.
و آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﻧﯿﺎز ﺗﻔﺎوت ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ـ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای آن ﻣﺰدی
ﺑﯿﺮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺰد ﺑﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﯾﺎری ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺰد واﺟﺐ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ از اﯾﻦ راه
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ و او ﻣﺴﺌﻮل
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴ ﺟﺰ او اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺪﻫﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ«
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۰۴ /۳۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺺ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای ﻋﺒﺎداﺗ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد آن
ﺑﻪ دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣرﺳﺪ .آﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻧﺺ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ و در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ ،و اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره وارد ﺷﺪه ﺳﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرﺳ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻧﯿﺎز ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺷﺮع ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی
ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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