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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تکسب میته
بیان شد که عالوه بر آن قاعده و عمومات به روایاتی استدالل شده بود  و ضمن اینکه تکسب به میته جایز نیست،  

آن روایت اولی که دیروز گفته شد، روایت نوفلی عن السکونی بود که گفتیم این سند در روایات زیادي تکرار شده و 

ان یا باید از طریق رجال کامل الزیارات، یا از طریق رجال حسین بن یزید و نوفلی توثیق خاصی ندارد و توثیق ایش

که مرحوم آقاي تبریزي بر آن تأکید داشتند و لذا ایشان در مورد اي هعلی بن ابراهیم قمی باشد و یا از جهت آن قاعد

است، منتهی  قبولقابل گیريسختو ما گفتیم آن قاعده با یک مقدار  کنندیمروایات نوفلی عن السکونی تعبیر به معتبر 

شخص مشهور وجود نداشته باشد، در مورد حسین بن  اي دربارههو شائباي هکه مشروط به این است که نکت میگفتیمما 

 به این شائبه توجه داشت.  شودیموجود دارد، ببینیم چه قدر اي هیزید چنین شائب

 نقل مرحوم نجاشی در مورد نوفلی
مواله کوفی باید باشد.  هانیاجایی در کوفه و محمد بن عبدالملک نوفلی نوفل قال نجاشی عن حسین بن یزید عن 

. این ابتداي کالم مرحوم است که در اینجا اشاره به این کرده که در ابی عبداهللا کان شاعرا ادیبا و سکن الري و مات بها

 هانیابه سمت ري و قم و  وقتآنهم که  هامهاجرتري بوده و همان جا هم از دنیا رفته و از مهاجرین هم بوده، 

تقیه و مشکالتی بود و گاهی هم به دلیل این بوده که  شرایطگاهی به خاطر  هامهاجرت، در قرن سه و چهار این شدیم

و احتماالً حسین بن یزید نوفلی بیشتر از باب  کردندیمدر قرن چهار ري و قم حوزه علمیه مهمی بوده و افراد مهاجرت 

قال قوم من القمیین إنه  غلی فی و  دیگویمحضور در حوزه ري بود که آنجا آمده و همان جا هم فوت کرده است. بعد 

 دیفرمایم. خود مرحوم نجاشی و اهللا اعلمگفتند که او در آخر عمرش غلو کرده  هاقمیاز اي هعد دیگویم. آخر عمره

است و ما از  ترآگاهخدا  روینا إنه روایۀ تدل علی هذا.ما  و ؛قال قوم من القمیین إنه غلی فی آخر عمره و اهللا اعلمکه 

متأخر مورد بحث  يهادورهدر  شدیماو روایتی که دلیل امري بر غلو بکند ندیدیم. داستان غلوي که در قم بر آن تأکید 

در بحث غلو  هانیادستشان بود،  هانیاحدیثی و  يهایکرس بعدهاکه  هانیاو  هاياشعرقرار گرفته و در یک مقطعی 

مقداري افراط کردند و دامنه علوم را توسعه دادند. بحث غلو موضوعی است که خیلی تغییر و تحول شده، بعضی از 

و در  دانیممیو شئون امامت  میدانینمما االن غلو  دانستندیمچیزهایی که مثالً شاید از مرحوم صدوق و دیگران غلو 

را متهم به  هانیاکه مقداري به ائمه اعتقادات باالیی داشت  هرکسییک مقطعی در قم دامنه غلو را خیلی توسعه دادند، 
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قال قوم من که و  دیفرمایم. االن هم کالم مرحوم نجاشی هم به نحوي گویاي همین قصه است یعنی کردندیمغلو 

و  کندیم اطالعیبیروایتی از او که داللت بر این بکند. اظهار  آخر عمره واهللا اعلم. ولی ما رویناالقمیین إنه غلی فی 

است و نفی  ترآگاهروایتی از ایشان براي ما نقل نشده که دال بر غلو باشد و خدا  دیگویممتمایل به نفی که  اطالعیبی

، دهدیمی درست نیست این تمایل به نفی را از خودش نشان گفته شده، ول طوراینجازم نیست. نفی جازم این است که 

اما مرحوم شیخ در رجالشان فقط  ؛ایشان هست این است در موردنفی بکند. تنها چیزي که  حالدرعینبدون اینکه 

 هم متعرض آن چیزيهیچو  کندیمن سند خودش را در مورد کتاب نقل حسین بن یزید له کتاب اخبرنا به فالدارند که 

 . شودینم

کبراي  در آنبنابراین ممکن است با توجه به سخنی که مرحوم نجاشی درباره حسین بن یزید نوفلی دارند کسی 

از عدم قدح در مشاهیر  شودیمدر جایی  میگفتیمقاعده اگر تشکیک نکند، در صغراي قاعده تشکیک کند، چون ما 

اي هو نکتاي هوثوق و عدم قدح را کشف کرد و کاشف از وثوق قرار داد، سه چهار شرط داشت، یکی این بود که شائب

قدح او وارد نشده باشد و ممکن است بگوییم این شرط در نوفلی تمام نیست، براي اینکه نجاشی در باب نوفلی  درباره

نشان داده است  ياینفخود ایشان هم جازم نهی نکرده، تمایل به  إنه غلی فی آخر عمره. قال قوم من القمیینگفته که 

 میگفتیمولی باالخره حرف و حدیثی در مورد نوفلی مطرح بوده، توثیقی هم آن طرفش نیست، اگر توثیق کرده بود 

اینکه این  رغمعلیفلی وجود دارد و در مورد نواي هاین است که شائب دهندهنشاناین کالم  هرحالبهغلوش ... نیست. 

زمان خیلی امر قابل استنادي  در آنشائبه از دو جهت قابل پاسخ است، یکی اینکه اصل اتهام غلو بخصوص از قمیین 

این در حد پیامبر ممکن است بگویند  گفتندیم، کردیمنیست، براي اینکه اگر کسی ادعاي علم غیر مطلق در مورد امام 

قال قوم من القمیین سند ندارد و  دیگویم. عالوه بر اینکه این اتهام هم میدانینمما این را غلو  کهدرحالیکه غلو است، 

از ایشان  دیگویمسوم اینکه خود نجاشی هم به نحوي تمایل به نفی دارد، گر چه نفی نکرده، ولی تمایل به نفی دارد 

است. البته این نفی جازم نیست، ولی یک نوع تمایل به نفی  ترگاهآبراي ما روایتی نقل نشده که حاکی این باشد و خدا 

 هانیااز این چیزي استفاده کرد و  شودینمبه کالم مرحوم نجاشی جواب داد و بگوییم  شودیمدر این هست، گر چه 

که مرحوم آقاي اي هآن قاعده استناد به مشهور و آن قاعد میگفتیمما  درهرحال. ولی کندینممشکلی در نوفلی ایجاد 

در مورد اي هکشف بکنیم، یک شرطش این بود که شائب میخواستیمکه از طریق عدم قدح مدح را  فرمودندیمتبریزي 

اینکه  رغمعلیوجود دارد، اي هکه شائب مینیبیماو وجود نداشته باشد و حرف و حدیثی در مورد نقل نشده باشد و اینجا 

 ب داد.این را به نحوي جوا شودیم
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 پاسخ روایات مانعه
این روایات مانعه پاسخ داده شده که در مقابلش معارض وجود دارد، روایاتی هم به عنوان معارض در مقابل این  

 به سادگی به این روایات تمسک کرد. شودینمروایات مانعه وجود دارد که 

 دوم: روایات مجوزه طایفه

 روایت اول
 دَخَـلَ إِذْ السالملیهع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عِنْدَ کُنْتُ: قَالَ السَّرَّاجِ مَخْلَدٍ أَبِی عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

که معتب وارد شد، معتـب من خدمت حضرت بودم  دیگویم مَخْلَد .فَدَخَلَا أَدْخِلْهُمَا فَقَالَ رَجُلَانِ بِالْبَابِ فَقَالَ -مُعَتِّبٌ عَلَیْهِ

رَّاجٌ رَجُلٌ إِنِّی أَحَدُهُمَا فَقَالَخادم حضرت بودند و گفت که سه نفر کار دارند حضرت فرمود وارد بشوند   جُلُـودَ أَبِیـعُ سـَ

کـارم ایـن اسـت،  فروشـمیمـمن جلد و پوست نمر را  دیگویم .1»بَأْس بِهِ لَیْسَ« قَالَ نَعَمْ قَالَ هِیَ مَدْبُوغَۀٌ فَقَالَ النَّمِرِ

: بنابراین اشکالی ندارد که حضرت دیفرمایمحضرت  بله دیگویمدباغی شده است؟ او  هاپوست: این دیفرمایمحضرت 

 بیع جلود اشکالی ندارد.  دیفرمایم

 به این روایت استدالل شده براي جواز تکسب به میته، دو بحث دارد یکی بحث سندي و یکی بحث داللی است.

 سندي بحث
از نظر سند در اینجا سند شیخ و علی بن اسباط ظاهراً درست باشد، حتی اگر آن هم درست نباشد، اینجا مرحوم  

کلینی سندي دارد که تا اینجا ظاهراً مشکلی ندارد. در این سند ابی مخلد سراج توثیق خاصی ندارد، مگر اینکه کسی به 

، براي اینکه ابی مخلد سراج هم شودیماگر آن را بپذیریم این روایت معتبر بپذیرد،  هانیاجاي صفوان و ابن ابی عمیر و 

صفوان از او حدیث نقل کرده، هم ابن ابی عمیر حدیث نقل کرده است و اگر روایت صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی را 

. شودیمو روایت معتبر  کندیماین شخص اعتبار پیدا  وقتآناز شخصی موجب توثیق بدانیم و شهادت بر توثیق بدانیم، 

معتبر نیست، ولی نقلشان از شخصی به طور مستقیم  هانیاکما اینکه ما هم سابق این معنا را قبول کردیم، گفتیم مرسالت 

بنابراین سند بعید نیست که درست باشد. یک سند دیگري هم دارد از  ؛این نوعی شهادت به وثوق آن شخص است
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ذیب است در کافی هم آمده. سند مرحوم کلینی این است که و رواه کلینی عن بعض اصحابنا مرحوم کلینی که این در ته

سراج آن سند هم جاي ابهامش بعد  عن عدة من اصحابنا عن علی بن اسباط عن ابی مخلداز نسخ هم دارد  در بعضیو 

کرده اي هان هم در جایی اشاراست و خود ایش موردقبول گویندمیمرحوم کلینی همه  عدة من اصحابناياصحابنا است 

 عدة من اصحابناکامالً معتبري وجود دارد. اینجا در یک نسخه دارد  يهاآدمهستند و بینشان  هانیا گوییممیکه عدة که 

دارد که عن بعض اصحابنا بعض اصحابناي مرحوم کلینی به آن اي هکه اگر آن باشد قطعاً سند درست است، ولی در نسخ

 آنچهنیست، چون نسخه بدل است از این جهت یک ابهامی در سند این روایت طبق  عدة من اصحابنامحکمی و وثوق 

از باب اینکه از رجال  ابی مخلد سراج درهرحالدر کافی آمده وجود دارد، اما سند دیگرش ظاهراً قابل تصحیح است و 

 صفوان و ابن ابی عمیر است قابل توثیق است.

 بحث داللی

 لیاشکاالت بحث دال

 اشکال اول
بله و  دیگویم مدبوغۀکه  کندیم، حضرت سؤال فروشمیمکه من جلود نمر را  کندیماین است که وقتی سؤال 

: پس اشکالی ندارد. روایت در واقع لیس به دیفرمایمبله و حضرت  دیگویم. دباغی شده؟ ال بأس دیفرمایمحضرت 

ندارد، در فقه خاصه قطعی است، در فقه اي هدر فقه شیعه هیچ ثمربعض، نفی اشکال از پوست دباغی شده است. دباغی 

در میان فقهاي  مطلقاً . این فتوي کندیمو در فقه عام جلود میته با دباغی طهارت پیدا  شودیمعامه میته با دباغی تذکیه 

ضرت فرمود: لیس به تأکیدي که حضرت اینجا دارد که مدبوغۀ هی فقال نعم بعد ح وقتآنشیعه نیست و مردود است. 

از تقیه در این روایت باشد. این دو نفري که در زدند و وارد شدند و این سؤال را کردند اي هبأس این ممکن است نشان

احتمال دارد که حضرت در مقام تقیه چنین چیزي را فرمودند. این یک شبهه در روایت است که پرسید که آیا این 

این است که حضرت به نحوي در  دهندهنشانپاك است. این  دیگویمبله  دیگویمنکه دباغی شده یا نه و او بعد از ای

. ممکن است بگوییم اینجا شبهه تقیه وجود دارد، ولی جوابش این است که تقیه ندیفرمایم طوراینمقام تقیه بود که 

 بر اشکال تکسب بوده عامه و روایاتشان همه بر اشکال در تکسب به میته است، هاآناینجا در واقع چون اتفاق قول 

 اشهمهدر  تواندینمبفرماید که اشکالی ندارد، ولی  خواهدیمع ما است، یعنی در واقع امام اینجا تقیه هم باشد به نف

که نظر  شودیمتقیه هم باشد معلوم بگوید اگر دباغی شده اشکالی ندارد، در واقع اگر  خواستیمبگوید اشکالی ندارد، 
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اگر دباغی شده اشکالی  دیگویمامام بر جواز بوده، منتهی براي اینکه این جواز توجیهی به مبانی خودشان داشته باشد 

بگویند جایز است، نظر امام این بود که  خواستندیمندارد. در واقع نظر امام نظر جوازي بود. براي خرید و فروش چون 

قائل به این هستند که اشکال دارد، براي اینکه رفع اشکال بکنند،  هاآنمانعی ندارد منتهی چون دیدند که  این بیع

یعنی نظر عامه هم چون دباغی شده پاك است و پاك که بشود مشمول  ؛حضرت فرمود: اگر دباغی شده اشکال ندارد

 نیست.  هانیاحرمت تکسب و امثال 

 اشکال دوم
هم مانعی نیست،  اشهیتق گوییممیاین جوازي که در روایت آمده، روي این موضوع آمده،  الدرهرحاین است که  

تقیه هم که فرض بگیریم نباشد، جواز آمده روي پوست دباغی شده، ما دلیلی نداریم مطلق پوست ولو میته باشد تکسب 

، شودیمموضوع حکم جلود مدبوغه ، براي اینکه آخرش این است که دیآینمبه آن جایز است، این از این بیرون 

قاعده کلی بگوییم که مطلق پوست مانعی ندارد از این جهت  میتوانیمتکسب به جلود مدبوغه جایز نیست. چطور ما 

تعمیم این میته به بأس و مطلق جلود دلیلی ندارد،  دیآیماست که ولو آن شبهه را به آن شکل جواب بدهیم به نظر 

که تکسب به مطلق جلود میته اشکال دارد، مگر  دیآینمآخرش شاید تقیه باشد یا نباشد، از این یک قاعده کلی بیرون 

 ارد.خصوصیت غیر از آن هم بگوییم مانعی ند اءجلود مدبوغه مانعی ندارد و با الغ دیگویماینکه بگوییم این روایت 

 پاسخ شبهه دوم
تکسب به جلود مدبوغه مانعی ندارد و  دیگویمجواب بدهیم بگوییم آن روایت  طورایناین را هم ممکن است  

 .شودیممدبوغ و غیر مدبوغ هیچ خصوصیتی از نظر فقه ما ندارد و القاء خصوصیت 

شبهه تقیه طوري است که به بیان  هرحالهب هانیاهمه  رغمعلیجواب داد منتهی  طوراین شودیماین دو اشکال را  

تقیه  طوراینخیلی به این روایت استشهاد کرد. تقیه در حقیقت ممکن است کسی  شودینمتقریر کرد که  شودیمدیگري 

که  شرایطییا در  هانیاکه خود  میریگیمفرض  میفروشیمکه آمدند سؤال کردند که ما جلود را  هانیارا تقریر بکند که 

یک سنی بود که معتقد بود که تکسب به اعیان نجسه و از جمله میته جایز نیست و معتقد بودند که  مثالًکسی دیگر 

بیع اشکال ندارد یعنی جواز بیعشان  شودیمو چون پاك  شودیمتکسب به جلود حیوانات و جلود میته با دباغی پاك 

چون پاك  دیفرمایمهمراهی بکند  هاآنبا  خواهدیمامام  شودیم به خاطر این بود که معتقد بودند که با دباغی پاك

بکند که با دباغی  هاآناظهار همراهی با  خواهدیمیعنی در واقع مقام تقیه امام از این بعد است که  ؛است مانعی ندارد
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هم همین  هاآنفروض گرفته و باید به طاهر باشد امام این را م شودینماینکه معامله با اعیان نجسه  شودیمپوست پاك 

که چون این دباغی شده این وضعیت را دارد و  دیفرمایمو بعد در مقام تقیه  کندیمدر ذهنشان بوده و امام هم همراهی 

 کندیم هاآنهمراهی با  ندیفرماینمپاك است از این جهت اشکالی ندارد. پس امام از خودشان چیزي  گوییدمیشما 

که اگر دباغی شده اشکالی  دیفرمایمن بود که از امام سؤال بکنند که اشکال دارد یا ندارد و امام در ذهنشان ای هاآن

 بیش از این قاعده کلی از این بیرون بیاید. شودینمدر این حد از تقیه وجود دارد و  و ؛ندارد

 نظر استاد
بتوانیم اي هبه نحوي آن دو اشکال را جواب داد، ولی ما نهایتاً یک قاعده عام شودیماینکه  رغمعلی دیآیمبه نظر  

آخرین حرف در اینجا  دیگرعبارتبه ؛استفاده کرد شودینماز این بحث بیرون بیاوریم که در آن شائبه تقیه نباشد این را 

همراهی  خواهدیمامام از این حیث که  این است که تأکید امام روي این است که بگوید اگر دباغی شد پاك است، بیشتر

فوقش این  دیآیماستفاده کرد. به نظر  شودینمبکند که دباغی موجب طهارت است و بیش از این چیزي از این روایت 

روایت را به راحتی دلیل بر این قرار داد که تکسب به میته جایز است،  شودینمو  ماندیماست که ابهامی در روایت 

 به دست آورد. شودیماجمالی از این  الاقلبه دست آورد  شودینماز این چنین چیزي 

روایت داللت  گذاردینمدارد که از حیث اینکه دباغی از مطهرات باشد و آن شائبه اي هبنابراین این روایت شائبه تقی 

 خوبی پیدا کند.

 روایت دوم
 .2»ذَکِیَّۀ إِنَّهَا لِی قِیلَ قَدْ تَقُولَ  أَنْ إِلَّا ذَکِیَّۀٌ أَنَّهَا عَلَى تَبِعْهَا فَلَا بِهِ تَثِقُ لَا کُنْتَ إِنْ« فَقَالَ

 عَنِ السالملیهع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ  عَنْ  صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ  بِإِسْنَادِهِ وَ

 أَنَّهَا عَلَى فَیَبِیعُنِیاز کسی که کامالً اعتمادي به او  خرمیمپوستینی  دیگویم بِهِ أَثِقُ لَا لَعَلِّی الَّذِي الرَّجُلِ مِنَ أَشْتَرِیهِ الْفِرَاء

من این را با همین شکلی که به عنوان  ذَلِکَ عَلَى أَبِیعُهَابا این قید که مذکی است  فروشدیماین پوستین را به من  ذَکِیَّۀٌ

اگر وثوق به آن شخص نداري که از او خریدي این  .»ذَکِیَّۀٌ أَنَّهَا عَلَى تَبِعْهَا فَلَا بِهِ تَثِقُ لَا کُنْتَ إِنْ«مذکی است بفروشم؟ 

 همان. - 2
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. مگر اینکه موقع فروش بگویی که من 3»یَّۀذَکِ إِنَّهَا لِی قِیلَ قَدْ  تَقُولَ أَنْ إِلَّا«را به عنوان مذکی نفروش مگر اینکه بگویی 

 آن شخص هم به من گفته که این مذکی است.  امدهیخراین را 

 بحث سندي
این روایت از نظر سند خیلی معتبر است و از سندهاي اعالئی است که حسین بن سعید صفوان عبدالرحمن بن 

 حجاج که همه ثقه هستند.

 احتماالت در روایت

 احتمال اول 
ما باید بگویید ال  وقتآناین است که مقصود از فراء فرائی باشد که در سوق مسلمین خرید و فروش شده است.  

 همه کراهت است، چون سوق مسلمین اماره تذکیه است و داللتی بر بحث ما نخواهد داشت. هانیاتبع و 

 احتمال دوم 
و  کندیمقی است که اماریتش تام نیست. چنین سؤال نبوده یا در جایی بوده که سو مسلمیناین است که در سوق  

باید اعالم بکنی که این مذکی  ردیگیمکه با شرط اگر انجام  دیفرمایمانجام بشود و امام  خواستیممعامله هم با شرط 

 نیست.

 احتمال سوم 
بفروشد و کسی هم  خواهدیمو  داندیماین است که سوق نیست و بحث شرط هم نیست چیزي از فرانسه آمده و  

: اگر اعالم کنی مانعی دیفرمایمبه من داده که نگفته مذکی نیست، یا گفته ولی مورد وثوق نیست چه کار کنم؟ حضرت 

 ندارد. اعالم نکنی مانع دارد.

فروخت. منتهی چطور  شودیمتام است بر اینکه میته را  الجملهفیداللتش  وقتآناحتمال دوم و سوم اگر باشد  

 بفروشی. یتوانیمفروخت، احتمال سوم با فرض اعالم است، اگر اعالم کنی  شودیم

 همان. - 3
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 بحث داللی
فروخت آن چیزي را که خریده و مورد وثوقش نیست،  شودیماز نظر داللی استداللی که به آن شده این است که 

لعلی نبوده که اي هیعنی از کسی خریده که وثوقی به او نداده که این مذکی است و خبر او هم که این مذکی است خبر ثق

بفروشم؟  توانمیم. من اعتمادي به آن ندارم این براي من خبر ثقه نیست و احتمال اینکه میته باشد وجود دارد ال أثق به

که بیع میته با بیان  کندیمبفروشی منتهی باید بگویی مذکی است. این روایت داللت  یتوانیم: که دیفرمایمحضرت 

جایز  دانمینمچیست جایز است، با بیان اینکه شاید مذکی باشد من قطعی  دانمینماینکه ممکن است میته باشد و من 

که بیع میته با بیان اینکه شاید میته  کندیمبه هر شکلی جایز است، داللت  طلقاًمکه این  کندینماست. البته این داللت 

که میته است مانعی ندارد، ولی بیع میته با اعالم میته بودن دلیل است  دانممیوضعش چطور است یا  دانمینمباشد و من 

ی جواز مشروط و جواز با اعالم به اینکه ، منتهکندیمیا اعالم عدم اعتماد به مذکی بودن. این روایت داللت بر جواز 

 مذکی است یا نیست تا طرف در مشکل نیفتد. دانمینممیته است و 

، دیگویماشکالی که در این وارد شده این است که حکم الزامی در این روایت نیست، بیشتر یک حکم احتیاطی را  

ت. فرض این است که این پوستینی که خریده شده علت نفی این روایت احتیاط اس و ؛احتیاط مستحب نه احتیاط واجب

این خرید و فروشی بوده که در  دهدیمو امام جواب  کندیمدر  سوق مسلمین بوده و عبدالرحمن بن حجاج که سؤال 

پوستینی بوده که در  شدیمخرید و فروش  هامحیطاسالمی بوده و پوستینی که در آن  يهاطیمحمدینه بوده و همان 

که من پوستینی خریدم و از کسی که  کندیمسوق مسلمین باشد و سوق هم از امارات تذکیه است، اینکه از امام سؤال 

بفروشی چون از سوق مسلمین  یتوانیمبفروشم. جواب این است که  توانمینمبفروشم یا  توانمیموثوق به او ندارم 

. این یک دهدیمد اینکه بگوید و قید بکند، این یک احتیاطی است که امام به او یاد سوق مسلمین باش کهوقتیاست و 

جوابی که ممکن است به این استدالل داده بشود که این جواب اگر ما گیر بکنیم باید این حرف را بزنیم و االّ خالف 

نهی است و نهی هم نهی الزامی و  که نفروش و دیفرمایمقاعده و ضابطه و اصل اولی است. ظاهرش این است که امام 

 نباشد. طورآنباشد و  طوراینتحریمی است، نه اینکه نهی کراهی باشد و ترجیحی باشد که بهتر است 

 مطالب بنديجمع
در واقع احتیاط است. احتمال دوم این است که اینجا سوق مسلمین  هاتبعیک احتمال سوق مسلمین بود و این ال 

آمده  فرائی...ه بوده. احتمال سوم هم این است که اینجا سوق مسلمین نیست و شرط هم نیست. نیست و شرط در معامل

9 



 ١١٢٨�ماره ثبت:                          میته)( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                           

این از جایی آمده که غیر اسالمی بوده  دانستیمکه اماره سوق در آن تام نبوده به هر دلیلی یا ظن به خالفش باشد یا 

 دن و اعالم تذکیه مانعی ندارد. : با قید مذکی بودیفرمایممن این را چطور بفروشم؟ حضرت  دیگویمو 
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