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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نوع وجوب در روایات دال بر وجوب اعالم متنجس
مفاد روایات که مستند اصلی براي وجوب اعالم  سؤالی که در ذیل بحث عین متنجس مطرح است این است که طبق

مولوي بودن به لحاظ  برفرضیا مولوي؟ و همچنین  ، وجوب اعالم، وجوب شرطی استباشندیممتنجس بودن مبیع 

از این  . البته مفاد روایاتباشدیمروایات وجوب نفسی است و یا اینکه وجوب طریقی  مفاد نفسی یا طریقی بودن،

 .میپردازیم هاآنکه به بررسی  باشندیمحیث متفاوت 

 بررسی مدلول روایات

 : وجوب مولوي مستقل6ارم باب چه مفاد روایت
وَ عَنْهُ عَنْ أَحَْمدَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَۀَ بِْن «این است که  باشدیممضمون روایت چهارم که به لحاظ سندي معتبر  

قَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ فَ -وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ 

  »۱بِهِ.

اعالم به مشتري  وجوب» .فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ ِلیَسْتَصْبِحَ بِهِ«و با توجه به عبارت  طبق ظاهر این روایت 

سه قرینه و شاهد،  مطلب و برداشت از روایتاین  . برايباشدینمو شرط صحت بیع  باشدیموجوب مولوي مستقل 

 است شدهانیب

 قراینی بر داللت روایت بر وجوب مستقل
 »بعه«بر  »بَیِّْنهُ«قرینه اول: عطف 

و متبادر از اینکه این دو حکم در روایت  باشدیم» بعه«بر  »بَیِّنْهُ«قرینه و شاهد اول بر این برداشت از آیه، عطف  

ال تبع اال  با تعبیري مانند واال این دو حکم در روایت باشندیمکه دو حکم مستقل  است نیا بر هم عطف شده است،

 .رفتیمبه کار  ي که مفید تقیید و مقید بودن صحت بیع است،انهیقربهذا و یا 
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 »لَِمنِ اشْتَرَاهُ«قرینه دوم: عبارت  
و اگر  باشدیم »لِمَنِ اشْتَرَاهُ«عبارت  باشدیمو صحت بیع  ی مستقل از جوازحکم قرینه دوم بر اینکه وجوب اعالم،

و با عبارت بینه لمن یشتري که فعل  بودیموجوب اعالم، وجوب شرطی بود باید این وجوب قید در خود معامله 

 »رَاهُلِمَنِ اشْتَ«که همزمان با اجراي عقد و معامله، اعالم انجام شود اما در روایت تعبیر  باشدیمو بدین معنا  مضارع است

که  کندیممطرح  در روایت فرض فروش متنجس را با فعل ماضی نکهیبعدازاو  باشدیمآمده است که فعل ماضی 

. این قرینه را شیخ کندیمسپس حکم وجوب اعالم را مطرح  کنندیمنشانگر این است که ابتدا امام حکم به صحت بیع 

 .اندکردهآقاي خویی مطرح  انصاري در مکاسب و

 سوم: اصل در تکالیف، وجوب مولوي مستقلقرینه 
ی در لسان امرونه صورتبهقرینه سوم بر مستقل بودن وجوب اعالم، این است که اصل در خطابات و تکالیفی که 

 بر شرطیت و هاآنو حمل  کنندیمو افاده حکم مولوي  باشندیممولویت  ، این است که دارايشوندیمشارع وارد 

 و ظاهر روایت این است که اعالم وجوب مولوي مستقل دارد. خواهدیم نهیقر د،صوري که مولویت ندارن

 .باشدیمدارد قرینه دوم  وجود و مستقل اعالم، مولوي اي که در داللت بر وجوبقرینه نیترحیصحعمده و 

 : وجوب شرطی6مفاد روایت پنجم باب 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ «

کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ  -عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ -قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ 

وَ إِنْ کَانَ  -وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ کَانَ ذَائِباً فَهُوَ کَذَلِکَ  -إِلَّا لِمَنْ تُبَیِّنُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَکْلُ فَلَا -أَمَّا الزَّیْتُ فَلَا تَبِعْهُ 

 .» ۲وَ الْعَسَلُ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ جَامِداً  -ؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ فَیُ -جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِی أَعْلَاهُ 

 

روایت چهارم و به خاطر وجود محمد بن خالد طیالسی در سلسله سند روایت، ضعیف  برخالفمفاد روایت پنجم که 

خالد طیالسی در اسناد کامل الزیارات وجود دارد و طبق مبانی محمد بن  . البته نامباشدیماست، وجوب شرطی اعالم 

اما به نظر ما این مبنا صحیح نیست و این  باشدیمروایت معتبر  نیا ،کنندیمرا توثیق  کسانی که رجال کامل الزیارات
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آن را  کهیرتدرصوکه معامله زیت متنجس صحیح نیست مگر  شودیمامام نقل  . در این روایت ازباشدیمروایت ضعیف 

 .کندیمداللت بر وجوب شرطی  وضوحبهاعالم کنی و مشتري آن را براي منافع حالل خریداري کند که 

 مفاد روایت سوم: ظهور در وجوب شرطی
کَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَۀَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْ«

فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا  -تَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ -أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ 

 »۳.بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُوَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ  -بَقِیَ 

که وقت فروش اعالم کن که ظهور در وجوب شرطی دارد. آقاي خویی این روایت  ندیفرمایمطبق این روایت امام  

 .دانندیمرا معتبر 

 با روایت سوم و پنجم چهارم ادعاي تعارض میان ظهور روایت
دارد و میان  مستقل اعالم مولوي و وهب است و ظهور در وجوبمیان مدلول روایت چهارم که معتبره معاویه بن 

 ظهور روایت سوم و پنجم که ظهور در وجوب شرطی اعالم دارد، تعارض وجود دارد.

 نظر استاد: عدم وجود تعارض بین ظهور روایات

 اعتبار روایت سوم برفرضعدم تعارض  
اما به نظر ما تعارضی  دانندیمدر تعارض با یکدیگر  برخی ظاهر این روایات را اعتبار روایت سوم، هرچند برفرض

و اعالم به مشتري را به نحو  باشدیمبین روایات وجود ندارد چون روایت چهارم در مقام بیان حکم تکلیفی اعالم 

 و طبق این روایات اگر باشندیماما روایات سوم و پنجم در مقام بیان حکم وضعی  داندیموجوب مولوي مستقل واجب 

جمع کرد،  توانینمکه بین این دو وجوب  اندگرفتهو آنچه را بزرگان فرض  باشدیماعالم صورت نگیرد معامله باطل 

و این سخن در فقه نظایر زیادي نیز دارد مانند زنا در حال روزه که هم  باشندیم جمعقابلصحیح نیست و به نظر ما 

 حالنیدرعرت انجام زنا هم حرمت مولوي مستقل دارد و حرمت مولوي مستقل دارد و هم حرمت شرطی و در صو
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سخن و کالم در فرضی بود که روایت سوم یا پنجم را معتبر بدانیم که  نیا .شودیمحرمت شرطی هم دارد و روزه باطل 

 اما به نظر ما تعارض وجود ندارد. باشندیمبه تعارض میان ظهور روایات  قائلاي در این صورت هرچند عده

 ضعف روایت سوم برفرضعدم تعارض  
 این روایات ضعیف هستند چون قطعاًاما اگر مضمون روایات سوم و پنجم را ضعیف دانستیم در این صورت نیز 

 تعارضی وجود ندارد و فقط وجوب مولوي مستقل ثابت است.

 بحث اخالقی
خطبه غراء نامیده شده است.  عنوانبهخطبه مشهوري است که  هشتادوسهبخوانیم. خطبه  البالغهنهجي از اچندجمله

وَ « ندیفرمایم هیعلاهللاسالمخطبه طوالنی و حاوي مضامین بسیار بلند اخالقی است. در بخشی از این خطبه موال 

به احوال قیامت و  دهندیمتنبهی  »وَ أَهَاوِیلِ زَلَلِهِ وَ تَارَاتِ أَهْوَالِهِ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ  اعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَکُمْ 

که در قرآن کریم آیات فراوانی در باب  طورهمانرا طی خواهیم کرد.  هاآن ناخواهخواهاوضاع و شرایطی که همه ما 

 واردشدههم در باب دنیا مضامین خیلی دقیق و ظریف و زیبایی  البالغهنهجمعاد و قیامت و احوال قیامت آمده است، در 

شاهد عبارات و فقرات زیادي در ترسیم احوال برزخ و قیامت و بهشت و جهنم هستیم. یکی از آن  طورنیهماست و 

همه شما باید بر صراط عبور بکنید. این همان مضمونی  »عَلَى الصِّرَاطِ  مَجَازَکُمْ «عبارات همین است آگاه باشید که 

و بنیادش در همین دنیا است که در حقیقت همه  نیست که از صراط عبور نکند. این صراط پایه کسچیهاست که 

ي زیادي دارد، این در همین دنیا است هاپرتگاهکه این راه  میکنیمی عبور راهکاز صراط است. ما بر ی عبور زندگی،

 يهالغزشگاه، پلی که میکنیمروي پل حرکت  درواقع میگردیبرمتا زمانی که  مییآیمیعنی ما که صبح از خانه بیرون 

ها پلی لغزشگاه نیایی به تکالیف، همه اعتنایبزیادي دارد از غیبت و حسد و تهمت و کبر و تضییع حقوق دیگران و 

اگر بتوانیم برگردیم داستان دیگري است. این صراطی که در همین دنیا  میافتیم هالغزشگاهاست که ما مکرر از این 

عالم  آن دربارهو  کندیماست این صراط در آن عالم، تجسد و تجسم پیدا  جانیهمآن صراط  قتیحق وجود دارد.

. در مورد خود جهنم و در مورد صراط هم در روایات دارد که همه از صراطی که إن منکم اال واردهاروایت دارد که 

برندگی آن صراط و تیزي . کنندیماست، همه از آن عبور  تربرندهمو نازك تر است و از شمشیر  از طبق تعابیر روایات،

 دهندیمیی است که ما در عمل به تکالیف داریم. حضرت توجه هایسختآن در همین دنیا است یعنی در همین 

دحض همان حالتی است که زین واژگون  »وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ «هم امروز و تجسمش آن روز.  »عَلَى الصِّرَاطِ  مَجَازَکُمْ «
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که  دیکنیمو بر صراطی عبور  دیانشستهممکن است واژگون بشود،  هرلحظهر زینی که . در این دنیا شما بشودیم

، زین هالغزش »وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ« ندازدیباز باال به پایین  شماراممکن است زین مرکب شما واژگون بشود و  هرلحظه

یک نوع لغزش و افتادنی در این ممکن است با لغزیدن از این صراط واژگون بشود. این هم  هرلحظهواژگون است 

وَ تَارَاتِ «است ي مکرر و متعدد هابهارخوابي بزرگ همراه آن هست و هاوحشتصراط است که اهاویل دارد و 

یعنی شما همه بر صراطی عبور خواهید کرد که  دیآیمي مکرر و متعدد است و اهوالی که دفعاتی هاترسو  »أَهْوَالِهِ

است. امروز به فکر واژگونی شما و فروافتادن از آن  برگرفتهدر  شمارای درپیپي هاترساحتمال واژگونی و لغزش و 

بَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِ«کند یمي محیط به خودتان را پیدا بکنید. مال امروز است ولی آن روز تجسم پیدا هاترسصراط و 

. اگر آن آینده خطیر و احتمال واژگون »نَوْمِهِ  الْخَوْفُ بَدَنَهُ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ تَقِیَّۀَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَکُّرُ قَلْبَهُ وَ أَنْصَبَ

را دارد  هاتیخصوصکه این  تقواي انسان عاقلی همآن »اتَّقُوا اللَّهَ«این است که  اشجهینتشدن را در نظر بگیري، 

یی که علم و هاعقلاصلش این است که انسان ذي لب است، لب همان عقل عمیق و در محدوده حکمت عملی است نه 

و در حوزه حکمت عملی، آدم  آوردیمبلکه آن عقلی که حقیقت عالم و هدف حیات را به دست  دهدیمدانش به انسان 

انسان عاقل و حکیم، تقواي خدا را پیشه کنید. تقواي انسان هوشمند و فهمیده را مثل یک  کندیمرا هدایت و رهبري 

. یک نوع تقواي عالی را پیشه خود کنید تقواي انسان حکیم و هانیاپیشه کنید نه تقواهاي سطحی و ظاهري و امثال 

و به دست  پرکردهمین معانی قلب او را . تفکر در ه»شَغَلَ التَّفَکُّرُ قَلْبَهُ«هوشمندي که این خصوصیات را دارد که یک 

که این تفکر و اندیشه  »شَغَلَ التَّفَکُّرُ قَلْبَهُ«ي که اوستهیپي بلکه تفکرات الحظهکگرفته نه تفکرهاي ناگهانی و اتفاقی و ی

و اتفاقی  میشنویمي اموعظهقلب او را به چنگ گرفته و در دست گرفته است چنین تفکري، نه تفکري که گاهی 

ی پیوسته این مشغولدلباید فکر بکنیم. فکري که پیوسته او را مشغول بکند. فکري که دغدغه و  مییگویمو ما  افتدیم

هست که بدن او را به رنج انداخته  در اوی ترس و به خاطر این تفکر، »الْخَوْفُ بَدَنَهُ وَ أَنْصَبَ «اندیشه باشد و دوم اینکه 

ین اندیشه بر قلب انسان حاکمیت پیدا بکند یک نوع نگرانی و بیم نسبت به آینده در انسان وجود وقتی ا طبعاً است. 

، کسی که اندازدیمانسان و زندگی عادي بدن انسان و حیات جسمانی انسان را به تعب و رنج  هرحالبهدارد که این بیم 

غرار  »نَوْمِهِ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ«و سوم اینکه  بنشیند.آرام  تواندینم قطعاًاست  پرکردهاو را  وجاندلتفکر  گونهنیا

خواب کم او را هم تلخ کرده و به بیداري مبدل کرده  همان ي،داریبشبآن  دیگویمنومه، خواب اندك انسان است. 

و نماز  شدندیمیعنی چه چون خیلی از این حقائق دور هستیم. رسول خدا چند بار بیدار  میفهمینماست این را ما 

هستیم و  ورغوطهغفلت است و کسانی مثل ما در آن  دهندهنشاني که اوستهیپیک خواب  درواقع خواندندیمشبشان را 

ي خواب شیرین او است. خواب اندك داریبشب ،»هِنَوْمِ وَ أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ«این هم را نداشت.  میفهمینمچیزي 
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ي به انسان داریبدلشیرین او را هم به بیداري و هوشیاري مبدل کرده است و اگر این تفکر پیوسته انس پیدا بکند نوعی 

 ی در دنیا،غبتریب. زهد و »الزُّهْدُ شَهَوَاتِهِ وَ ظَلَفَ «حتی در خواب و در خوابش هم نوعی بیداري وجود دارد.  دهدیم

ي او که هاشهوتی و کم شمردن دنیا که رغبتیبی است رغبتیبي او شده که اصل زهد همان هاشهوتاز سرکشی  مانع

ی جلوي طغیان رغبتیبو تمایالت او را منع کرده و لجام زده این  هاشهوتفقط شهوت جنسی نیست  معناي عام دارد و

أوجف دویدن با سرعت است ذکر و توجه به خدا با سرعت به  »الذِّکْرُ بِلِسَانِهِ أَوْجَفَوَ «. ردیگیمي او را هاشهوت

به زبان او جاري  سرعتبهذکر  دیگویم. دیآیمي گرفته که به این سمت ادونده. ذکر را مثل اسب دیآیمسمت زبان او 

. دیآیمیاد با سرعت و شتاب به سمت زبانش این دل نورانی و روشن و متذکر خدا است که این  قدرآنیعنی  شودیم

و جوارح  اعضاء، یک نوري از باطن به سمت شودیمجوارح نورانی  اعضاء وو چشم و همه  شودیماین زبان نورانی 

. این ردیگیمو شتاب  آوردیمنور این ذکر و یاد خدا که به سمت زبان او هجوم  ازجمله، تابدیمو  ردیگیمشتاب 

، ترس را »وَ قَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ«است احوال تقیه ذي لب است، انسان فهیم و هوشمندي است که به اینجا رسیده 

ي براي امنیت آن روز قرار داده است، احساس امنیت الهیوسپیشاپیش براي امنیت آن دنیا فرستاده یعنی ترس امروز را 

 »مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ «یعنی امنیت فردا  امروز یعنی ترس فردا و ترس امروز

 هاترس. آنجا روز امنیت است. امروز باید »مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ «امروز اهل ترس و دین باشیم فردا  کهیوقت 89نمل/

. این »السَّبِیلِ عَنْ وَضَحِ  الْمَخَالِجَ وَ تَنَکَّبَ «بفرستیم تا فردا احساس امنیت بکنیم.  را به جلو هشدارهاو  هايداریبو 

یی که هاجاذبهرا کنار زده این  هانیا، همه کندیمي گوناگون که در این مسیر هست و او را به گمراهی دعوت هاجاذبه

 هاجاذبه، این انسان عاقل و فهمیده از این کنندیمو از صراط مستقیم منحرف  کشندیمدائم ما را به سمت خود 

 وَ سَلَکَ أَقْصَدَ الْمَسَالِکِ إِلَى« کشاندینماو را به این سمت و آن سمت  هاجاذبه نیا گردان است،روي

. این موانع و جواذب گوناگون را کندیمبر و روشن هست آن را طی را که میان هاراهبهترین  و او »النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ 

و  »فَاتِلَاتُ الْغُرُورِ وَ لَمْ تَفْتِلْهُ«. کندیمبه سمت نهج مطلوب حرکت  کندیممستقیم میانبر حرکت  درراهو  زندیمکنار 

عَلَیْهِ  لَمْ تَعْمَ  وَ«. شودینم، او اسیر این موانع دهدیمرا فریب  هاآدمیی که هامانع، آن بدیفرینمرا  او موانع فریب،

 وقتآن کندیم، نور و فرقانی دارد که او را در زندگی هدایت شودینممشتبهات بر او تاریک و مبهم  »مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ

واي یک تق اندفرموده اشدربارهاگر این راهی که حضرت هفت هشت نکته  »ظَافِراً بِفَرْحَۀِ الْبُشْرَى وَ رَاحَۀِ النُّعْمَى«

ي با یک شویمبفرحۀ پیروز  ظاهراًي که پایانش رویمبه سمت این  وقتآني در شما پدیدار شد امانهیحکي و اعاقالنه

فِی أَنْعَمِ نَوْمِهِ وَ  ظَافِراً بِفَرْحَۀِ الْبُشْرَى وَ رَاحَۀِ النُّعْمَى«. پایان این خط پیروزي است و راحتی است کنندهخوشحالمژده 

از این  هیحال، در »قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَۀِ حَمِیداً«که یدرحال ردیگیمدر بهترین روزها و زیباترین روزها قرار  »مِهِآمَنِ یَوْ
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و زاد خوبی را براي آن دنیا فرستاده است. انشاء اهللا  »وَ قَدَّمَ زَادَ الْآجِلَۀِ سَعِیداً« دنیاي گذرا شایسته و ستوده عبور کرده

 را عنایت بکند. هانیاوفیق عمل و فهم خدا ت
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