
 ١١٤٩ :�ماره ثبت                                                                                           

 
 

1 

 فهرست مطالب

50TUمقدمهU50T ...................................................................................................................................................................2 

50TUگذشته مباحث بر يمرورU50T .......................................................................................................................................2 

50TUاتیروا مورد از تیخصوص الغا و تکسب جوازU50T ..............................................................................................2 

50TUاعالم مستقل يمولو وجوبU50T ..........................................................................................................................2 

50TUاعالم وجوب بودن یقیطر ای و ینفس وجوب در یبحثU50T .............................................................................................3 

50TUیقیطر و ینفس وجوب نییتبU50T .........................................................................................................................3 

50TUآن موارد و يمشتر به اعالم بودن یقیطر ای ینفس وجوب ثمرهU50T .......................................................................3 

50TUنجاست از يمشتر اطالع: اول موردU50T ...........................................................................................................3 

50TUحرام منافع جهت در يمشتر استفاده عدم: دوم موردU50T...................................................................................4 

50TUحرام منافع جهت در يمشتر یحتم استفاده: سوم موردU50T ...............................................................................4 

50TUآن لیدل و اعالم یقیطر وجوبU50T .....................................................................................................................4 

 



 ١١٤٩ :�ماره ثبت                                                                                           

 
 

2 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
مورد زیت و ثمن  اي که دراست که روایات خاصه ي منافع محللهو داراتطهیر  رقابلیغبحث در بیع متنجس 

 هاآن مروربهی قرار گرفت و حکم بیع متنجس و چند فرع در ذیل این بحث بیان شد که موردبررسبود،  واردشده

 .میپردازیم

 مروري بر مباحث گذشته

 جواز تکسب و الغا خصوصیت از مورد روایات
 طبق روایات معتبره در مورد جواز استفاده و جواز بیع زیت متنجس و همچنین الغا خصوصیت از موارد روایات،

صورت استفاده براي  و دراختصاص به روغن متنجس  هر متنجس داراي منافع حالل جایز است و جواز بیع،به  تکسب

و تکسب به آن جایز است. البته  باشدیم، داراي مالیت باشدیمروشنایی ندارد بلکه هر متنجسی که داراي منافع حالل 

 .شودیمهر نوع تکسب و معامله دیگري غیر از بیع  و حکم به جواز شودیماز مورد بیع در روایات هم، الغا خصوصیت 

 اعالم وجوب مولوي مستقل
فرعی که در ذیل بحث بیع متنجس داراي منافع حالل به آن پرداخته شد، بحث وجوب و یا عدم وجوب اعالم به 

به نحو  اینکه وجوب آن ایو  باشدیموجوب مولوي مستقل  و اینکه در صورت وجوب آیا وجوب اعالم، مشتري است

 واجب . به نظر ما اعالم به مشتري طبق روایات،باشدیمو در صورت عدم اعالم معامله باطل  باشدیموجوب شرطی 

فقط روایت  ازآنجاکهاستفاده نکند و  از آنتا مشتري از متنجس بودن آن آگاه باشد و در جهت منافع حرام  باشدیم

ي که در جلسه انهیقراز ابواب مایکتسب به را که روایت معاویه بن وهب معتبر دانستیم و با توجه به سه  6چهارم باب 

 مبناي دیگر فقها که روایات سوم و یا پنجم بنا بربه وجوب تکلیفی مستقل اعالم شدیم و اما  قائلقبل ذکر کردیم، فقط 

به تعارض میان روایات نیستم و بنا بر  قائل نظر مشهور، برخالففرض،  نیبنابرایم که بیان کرد دانستندیمرا معتبر 
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و هم وجوب وضعی شرطی و در صورت عدم اعالم  اعالم به مشتري هم وجوب تکلیفی مستقل دارد روایات مدلول

 .باشدیممعامله باطل 

 بحثی در وجوب نفسی و یا طریقی بودن وجوب اعالم
د به آن در بحث وجوب اعالم که وجوب تکلیفی مستقل دارد، پرداخته شود این است که مطلب دیگري که بای

 وجوب اعالم وجوب نفسی است یا وجوب طریقی؟

 نفسی و طریقی تبیین وجوب
. وجوب نفسی مانند نماز، روزه و حج و وجوب شودیمی تقسیم قیو طراز جهتی به دو قسم نفسی  وجوب تکلیفی

و بدین معنا است که تقلید واجب است چون تقلید راهی  باشدیمیا تقلید که وجوب آن طریقی  طریقی مانند احتیاط و

یعنی اگر وظیفه شخصی  باشدیماما وجوب آن به نحو وجوب طریقی  باشدیم هاآنبراي دانستن تکالیف و عمل به 

 نماز خواند و آن نماز مطابق با وظیفه او بود، مثالًخود  تصورات برحسبتقلید بود اما از هیچ فقیهی تقلید نکرد و 

راهی  بلکه اي نیستگناهی نشده است چون وجوب طریقی داراي مصلحت مستقله و مرتکب باشدیماو صحیح  اعمال

به  باشدیمآن معذریت و منجزیت  و نتیجه عمل به باشدیمو مصلحت آن، طریقیت آن  باشدیم واقعبهبراي رسیدن 

 .باشدیم مستقلسی که داراي مصلحت خالف وجوب نف

 آن و مواردثمره وجوب نفسی یا طریقی بودن اعالم به مشتري 
 .باشدیم. واجب نفسی بودن و یا واجب طریقی بودن اعالم در چند مورد داراي ثمره و نتیجه 

 مشتري از نجاست اطالع مورد اول:
است که مشتري از نجاست یا متنجس بودن مبیع اطالع یی درجا ،باشدیمیکی از مواردي که این بحث داراي ثمره 

ي دانستیم، بر بایع الزم است که آن را اعالم کند اما اگر و تعبداین صورت اگر وجوب اعالم را نفسی  در داشته باشد.

راهی  و تنهاوجوب اعالم را طریقی دانستیم بر بایع اعالم، واجب نیست چون وجوب طریقی ارزش استقاللی ندارد 
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مشتري از آن اطالع دارد، اعالم متنجس بودن،  و چون در این فرض واقع محرز است و باشدیم واقعبهراي رسیدن ب

 لزومی ندارد.

 مورد دوم: عدم استفاده مشتري در جهت منافع حرام
حرام  یی است که بایع یقین دارد که مشتري از منافعدرجا، باشدیمیکی دیگر از مواردي که این بحث داراي ثمره 

. در این صورت نیز اگر وجوب اعالم را وجوب نفسی دانستیم اعالم به مشتري کندینمعین متنجس و یا نجس استفاده 

 بر بایع الزم است اما اگر وجوب اعالم را طریقی دانستیم اعالم به مشتري الزم نیست.

 مشتري در جهت منافع حرام مورد سوم: استفاده حتمی
چه بایع اعالم بکند و  درهرصورتیی است که مشتري درجا، کندیماین بحث ثمره پیدا  یکی دیگر از مواردي که

این صورت نیز اگر وجوب اعالم را طریقی دانستیم، چون  در .بردیمچه اعالم نکند، مبیع را در جهت منافع حرام به کار 

 م الزم است.ي ندارد، اعالم الزم نیست اما اگر وجوب را نفسی دانستیم، اعالاثمرهاعالم 

 آن لیو دلوجوب طریقی اعالم 
و در دوران بین نفسی و یا غیري بودن تکالیف و یا در دوران بین  باشدیم هاآناصل در تکالیف نفسی بودن  هرچند

است اما مواردي مانند علم و  هاآنی بودن تکالیف اصل بر نفسی بودن تکالیف و موضوعیت داشتن قیو طرنفسی 

طریقی  ایو ذهن در دوران بین نفسی بودن  متبادر بهاماریت از این اصل استثنا هستند و ظهور عرفی و قاعده اولیه و 

است و  شدهاشاره. به این بحث و استثنا در بحث لیالی مقمره باشدیمبودن تکلیف در این موارد، طریقی بودن تکلیف 

بر وجوب صبر  187بقره/» وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ«اي به آیه عده

اشکال شده است  هاآنهستند اما به  قائلو براي آن موضوعیت  دانندیم نیبو مالك را ت اندکردهدر لیالی مقمره تمسک 

در تکالیف  پس هرچند ظهور و قاعده اولیه طریقیت دارند. موضوعیت ندارند و ظهور در نیو تبانند علم که عناوینی م

اصل و ظهور عرفی بر طریقیت این عناوین  ولی در عناوینی مانند تبین و علم و یا اعالم، باشدیماصاله الموضوعیه 

ي وجود اثمرهبراي اعالم  هرگاهلذا  و یت دارد.در طریق و ظهور باشدیمو وجوب اعالم هم از همین باب  باشدیم

نداشت مانند آنکه مشتري از نجاست آگاه بود اعالم به مشتري الزم نیست. البته جواز و یا عدم جواز بیع در مواردي که 



 ١١٤٩ :�ماره ثبت                                                                                           

 
 

5 

، بحث مستقلی است که از آن باید بحث شود ولی از کندیمبدانیم شخص از آن در مسیر و جهت منافع حرام استفاده 

 اعالم چون اعالم وجوب طریقی دارد، لزومی ندارد. جهت
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