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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نبوي تیروا روایت چهارم:
 حَرَّمَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ«پیغمبر اکرم فرمودند  نقل شده که هانیاو  17/2روایت این است که از مسند احمد سنن حسنی  

نبوي، مقصودشان روایتی است که در  گویندمی. این نبوي است که نقل شده است. معموالً وقتی که 1»ثَمَنَه حَرَّمَ  شَیْئاً

این روایت نقل نشده، بلکه نقلش  بیتاهلکتب خاصه سندي ندارد، بلکه از عامه نقل شده است. در مجامع روایی طرق 

 است. البته این روایت از نظر نقلی دو نقل دارد: هانیامسند از احمد و 

در  که ؛»ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئٍ أکل حَرَّمَ إِذَا«و نقل دیگر این است که  »ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ إِذَا«یک نقل این است که  

 آمده است. شَیْئاً حَرَّمَ إِذَامکاسب همان نقل 

 بحث سندي:

 ؟آیا روایت سند معتبري دارد یا ندارد
، براي اینکه این روایت در مجامع روایی ما نیامده که سند معتبري داشته میدانینمما سند این را معتبر  القاعدهعلی 

بار ندارد. البته در مجامع روایی عامه اعت غالباًباشد و در مجامع روایی عامه با همان اسناد خودشان آمده که براي ما 

 طورکلیبهکه باید اي هبراي ما ثابت نشده، اما نکت وثوق و صحت افرادش کنندیمخیلی از مواقع آن سندهایی که ذکر 

در نظر داشت، این است که ممکن است در مواردي روایاتی در کتب عامه باشد که سندش اعتبار پیدا کند، اما این خیلی 

اینجا نقل شده از سنن ابی داوود و سنن بیهقی و از مسند احمد هم نقل شده است. در  آنچهیست. به هر حال زیاد ن

ن کتب اهل سنت است و و در مستدرك هم چیز جدید نیست از هما اندکردهمستدرك الوسائل هم باز این روایت را نقل 

این روایت همه به کتب اهل سنت  يهانقلبنابراین  ؛است الی هم نقل شده که آن هم از اهل سنت نقل کردهاز عوالی اللئ

هم سندشان از ابن عباس نقل شده که البته ابن عباس هیچ مشکلی ندارد، ولی روات قبلی  هاآنو همه  گرددبرمی

صل براي ما اعتباري ندارد، این ا هست هاآنکسانی نیستند که براي ما توثیق شده باشند و توثیقی که در کتب روایی 

 است که سند معتبر ندارد. روایت
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 روایت از نظر نسخه:
 ییهانقلنسخه این است که این بحث نسخه روایت مختلف است در  کی دو نسخه در مورد این روایت وجود دارد:

. »ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئٍ أکل حَرَّمَ إِذَا«نقل شده این است که  طوراینکه خود عامه دارند. یک نقل عامه که بیشتر در کتب عامه 

 إِذَا«در سنن بیهقی و ابی داوود و در خود مسند احمد که یکی از موارد این توثیق نقل شده، تعبیر روایت این است که 

ندارد، بلکه  أکل. این یک نقل است و نقل دیگري که در مکاسب محرمه همین نقل آمده کلمه »ثَمَنَه حَرَّمَ شَیْئٍ أکل حَرَّمَ

که بعد بیان  کندیم. این دو تفاوتی در مضمون پیدا »حرم ثمنه ئاًیشإن اهللا إذا حرم «شیء تعلق گرفته حرام به خود 

. این اختالف نسخه را چه باید کرد، قبالً یکی دو بار میریپذیم. اگر فرض بگیریم که ما سند عامی روایت را هم میکنیم

به دو نوع نقل شده است، یکی اي همسلم است، این است که روایت واضح آنچهاختالف نسخه بحث کردیم، اینجا  درباره

 .گویندمیندارد. به این اختالف نسخه  أکلدارد، یکی  أکل. یکی ئاً یش أکل، یکی حرم ئاًیشحرم 

 قاعده در باب اختالف نسخه:
آن قاعده و اختالفی که در  در باب اختالف نسخه قاعده کلیه را سابق یکی دو بار بحث کردیم، االن هم اجماالً به

به زیاده و  و گاهیکه اختالف نسخه گاهی به تحریف است  میگفتیم طوراین. سابق میکنیمزیاده و نقیصه است اشاره 

 هانیااز نظر ضبط و نوشتن و کتابت و  یَطَّهَرناست، یا  یَطهُرنکلمه  میدانینماست که مثالً  طورایننقیصه است. گاهی 

 به این زیاده به تحریف کندیم، یا یک حرفی در آن تغییر پیدا شودیمخوانده  طوراینولو اینکه  شودیمطوري نوشته 

است. مثالً در یک نسخه، مِن است و در یک نسخه، مِن  زیادة و النقیصۀ، یک نوع اختالف نسخه است که گویندمی

ت. در اختالف چه به تحریف چه به زیاده و نقیصه، هر یک از نیس أکلاست و در یک نسخه،  أکلنیست. در یک نسخه 

، اینجا بحثی نیست، اگر معلوم هستکه روایت دو تا  شودیم، یا ثابت دهدیمدو نوع است، یک وقت احتمال  هاآن

و  کندیمندارد. آن حکم دو روایت پیدا  أکلدارد و در یک روایت  أکلباشد که این دو روایت است، در یک روایت 

این بحث  وقتآناما آنجایی که معلوم است این روایت واحده است،  ؛باید نسبت دو روایت که متفاوت است سنجید

که روایت واحده و حدیث واحدي به دو نوع و شکل نقل شده  شودیمنقیصه جدي اختالف به تحریف یا به زیاده و 

آنجا تقریباً بین علما بحثی نیست که این دو نکته تعارض است که اختالف اگر به تحریف باشد،  طورایناست. معموالً 

اما اگر اختالف زیاده و نقیصه باشد، اینجا محل بحث است. یک نظریه این است که اختالف به  کند؛یمو تساقط  کندیم

یعنی  طور است،که در اختالف به تحریف هم همین طورهمان، شودیمزیاده و نقیصه موجب سقوط هر دو نقض 
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، یک حدیث مشخص واحدي از امام نقل شده یک جا فالن شوندیماعتبار ارزش و بیو بی کنندیمها تساقط نسخه

. کنندیمو تساقط  کنندیمبا هم تعارض  هانیا گویندمیدر کتاب دیگري بدون کلمه است،  کلمه را دارد یکی همین نقل

که قبالً مفصل بحث کردیم که شما وقتی روایتی را  کنمیمبیان اي هاینجا یک توضیح حاشی و در این یک نظریه است

که چیزي از این روایت ساقط شده باشد، یعنی راوي اشتباه کرده باشد و از روایت انداخته باشد،  دیدهیمببینید احتمال 

اصل عدم  گویندمینجا که راوي در اثر اشتباه یک چیزي افزوده باشد، ای دیدهیماینجا اصل عدم نقیصه است. احتمال 

به رواتی اعتماد کنیم باید دو جهت را احراز کنیم، یکی اینکه این  میخواهیموقتی ما  میگفتیمزیاده است. سابق هم 

، احراز میکنیم، احراز ثِقۀٌ گویندمیشخص دروغ گو نیست و تعمد به کذب ندارد، این را با شهادت علماي رجال که 

شهادت  میگفتیمکننده و خطاکار نیست. آن هم و دیگري اینکه این شخص خلط ثِقۀٌکه گفته  البته عقالیی وعرفی

، اصل این است که این آوردیم. اصل عقالئی است، اصل عقالئی این است که وقتی آدم متعارفی به شما خبر خواهدینم

است که در  طوراینش ایستم کلی. سشودیمآقا خطاکار نیست. این اصل عدم خطا در واقع به دو اصل دیگر ریز 

، ما اینجا عدم اعتماد به این کندیمو خبري به ما اعالم  شودیماست که یکی از در وارد  طوراینزندگی روزمره هم 

دروغ  آنچه، یا اینکه دروغ گو نیست و خطاکار در نقل است. دیگویمخبر را به او بگوییم یا اینکه بگوییم او دروغ 

، دروغ ثِقۀٌتوثیقی باشد، یا علم پیدا کنم یا اینکه توثیقی از علماي رجال یا شخصی باشد بگوید این آقا  باید دیگوینم

خطاکار باشد، این  میدهیم. احتمال میکنیمگو نیست. پس احتمال کذب را با اخبار به ثقه بودن و توثیق رجالی نقل 

. مبناي زندگی بشر این است شودیماي زندگی بشر است نقل احتمال با یک قاعده عقالئی که در سیره عقال است و مبن

متعارف خطاکار نیستند، اال اینکه معلوم شود این آقا مختلف و مشتبه است و یک وضع غیر نرمال و طبیعی  يهاآدمکه 

بنابراین در اعتماد به اخبار شخص و افراد دو  کنند؛ینمخطائی  هاآدمدارد و اال در شرائط عادي اصل این است که 

احتمال است، یکی احتمال کذب، یکی احتمال خطا، دافع احتمال کذب علم یا خبر است به وثوق او این احتمالش را 

و کم  کندیمو غفلت  رودیمآدمی باشد که زود یادش  میدهیم. دافع احتمال دومی که مضر است که احتمال کندیمنقل 

، گر چه ممکن است کسی بگوید آن هم درست است، ولی قبل اینکه خواهدینم، این احتمال هم توثیقی کندیم و زیاد

. این دو اصل است یکی با کنندینممتعارف اشتباه  يهاآدماصل این است که  گویندمیکسی به ما بگوید خود عقال 

 میدهیمم که اصل عقالئی است که هر جا احتمال . این اصل دوشودیمیکی با اصل عقالئی نقل  شودیمتوثیق نقل 

اصل عدم نسیان و عدم خلط است و عدم اشتباه در نقل  گویندمینسیان و خلط، در یک آدم معمول و متعارف، عقال 

 دیگویم، مثالً این کندیم، خطاي این شخص یا به این است که حرفی را کم و زیاد شودیماست. این به چند چیز ریز 
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اصل  چیزي را اضافه کرده باشد، میدهیم. این اصل عدم تحریف است. یک وقتی احتمال یطتهرن دیگویمآن  یطهرن

 عدم نقیصه است. اصل چیزي را از این کاسته باشد، دهدیمعدم زیاده است. احتمال 

این اصل عدم تحریف در نقل و اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه یک اصل عقالئی است، چیزي جز همان اصل 

 مجموعه اصل عقالئی کلی است. هاياصلعدم خطا نیست، این همان فروعات و 

، شودیمبه سه اصل  19/18 منحلوقتی روایتی براي شما به یک شکلی نقل شده، این اصل عدم خطا است که 

، یعنی اصل این است که تحریف نشده زیاده و نقیصه هم ندارد و به شودیمهمه با هم در این روایت جاري  هانیا

گفته اما وقتی از  طورایناما اگر این خبر مثالً واسطه خورد، خبر این بود که فالنی  کند؛یمو عمل  کندیمروایت اعتماد 

یک بار با فقدان آن کلمه در خبر است.  و استاي هر با اضافه شدن کلم، یک باشودیمدو جور نقل  شودیماین آقا نقل 

روایت هم یک روایت است، یک سند است آن مخبر به یک واقعیت است، یک حدیث است نه اینکه دو حدیث باشد، 

اما  ؛کرد و باید قواعد تعارض را در آن عمل کرد یا قواعد تعلل را اعمال شودیمدو حدیث که باشد دو حدیث متفاوت 

، یک جا زیادي دارد، یک جا کم دارد، تفاوتش به نقصان و زیاده است، اینجا شودیماینجا که یک قصه دو جور نقل 

، براي کنندیمبا هم تعارض  هااصل، آنجا دو تا از ریز شودیمآن اصل عقالئی که به سه اصل ریز  گویندمیاست که 

یعنی او چیزي اضافه نکرده همین درست است. همین  ؛آن که زیادتر دارد درست است دیگویماینکه اصل عدم نقیصه 

که اي هنسخ گوییممیکامل و اکثر درست است. اصل این است که او چیزي اضافه نکرده است. پس اصل عدم زیاده 

نکه اصل این است که که کمتر است آن درست است، براي ایاي هنسخ دیگویماصل عدم نقیصه  و دارد درست است زائد

آن نقص چیزي کم نگذاشته و همینی که نقل شده درست است. این یک قصه است که براي ما نقل شده است، کدام یک 

بگوییم هر دو نه نقیصه دارد نه زیاده، براي اینکه یک قصه نقل  میتوانینماز این دو درست است چون یک قصه است ما 

باشد. پس  شودینمقیصه در آن درست است، هم عدم زیاده، یک قصه که دو جور گفت که هم عدم ن شودینم، شودیم

اکثر درست است، اصل دیگر که اصل عدم  دیگویمیکی درست است، اکثر درست است یا اقل؟ یکی از آن دو اصل 

همان  کندیماصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه تعارض  گویندمیاقل درست است، اینجاست که  دیگویمنقیصه باشد 

 .دم تحریف، عدم زیاده و عدم نقیصهبه سه اصل ع شدیماصل عدم عقالئی که عدم خطا بود و بعد منحل 

 تعارض: حلراه
 نظریه اینجا وجود دارد: دو ؟شودیمچه  کنندیمحاال که تعارض 
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به این اعتقاد دارند این است که تعارض و تساقط. اصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه تعارض  هاخیلییک نظر که  

عمل کرد در  شودینم گوییممیعمل کرد. البته اینکه  شودینم، یعنی به این روایت شودیمو از حجیت ساقط  کندیم

اگر معنا متفاوت نشود تأثیري در تغییر معنا اال  و ؛متفاوت باشد و قدر متیقنی هم نداشته باشد معناهاصورتی است که 

متیقن سرجایش است به هر حال آنجایی که بود و نبود این  قدر آنندارد. یا اگر قدر متیقنی در داللت نزدیک باشد، 

 کندیممتفاوتش  35/26و نسبت به آن مدلولی که  کنندیمتعارض و تساقط  هانیاکلمه در یک داللتی تأثیر بگذارد، 

 بار و ارزشی ندارد.اعت

را باید گرفت اصل  زائدهیک نظر هم این است که در جایی که نسخه به زیاده و دسیسه تفاوت دارد، اینجا نسخه 

عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است، علتش هم این است که یک حال عقالئی و یک وضع عقالئی وجود دارد. به 

است که چیزهایی که نقل  طورایناز اضافه کردن و افزودن است. طبع آدم  تررایج 17/27 این دلیل در نقل خبرها سقط

براي انسان  ترطبیعیاست و  تررایج، افتادگی و کاهش در نقل افتدیمو  رودیماز آن یادش اي ه، گاهی گوشکندیم

که تداول آن  طلبدیمرا اي هاست تا اینکه بخواهد چیزي را اضافه کند، اضافه کردن یک بار زائدي دارد و مؤونه زائد

 خیلی کمتر است.

بود که به  بنا بر اینیک دقتی داشتند. این چیز جدیدي نیست در نقل  هانقلبحث در روایت است که باالخره در  

این بود که آن محتوا درست منتقل  شانیسع، کردندیم، حتی نقل در معنا و مضمون هم که کنندیمرا نقل  هانیادقت 

. کندیملذا یک چیزي را دخالت در معنا دارد بیفتد رواج دارد، اما بخواهد اضافه شود رواج ندارد. البته تعارض  و ؛شود

در  و کند؛یمبحث ما اینجا اضافه و نقیصه است. آیا تحریف غیر از اضافه و نقیصه است، بحث دیگري دارد و فرق 

و  یک تحریف است هیچ کدام کم یا اضافه ندارد نیا شد یا معلقه،جایی اگر تفاوت معنا در این باشد که فاء منقوطه با

ولو مصداق دارد.  20/31بعضی مصادیق زیاده و نقیصه تحریف نیست  بگوییماصلی که ممکن است  يهامصداقلذا آن 

کم کند یا زیاد این امر وجود دارد که آدم  الجملهفیاین یک نظري است که گفته شده است، البته این نظر عالوه بر اینکه 

 این را گفت. شودینمکند، اما بالجمله 

 نظر استاد در اصل عدم زیاده و نقیصه:
نظر ما قول سومی است که قول تفصیل باشد. قول تفصیل این است که اگر زیاده و نقیصه در حد یک کلمه و دو  

متعارف است و اضافه  قدرایننیست که بگوییم افتادگی  طوراین گوییممیبین دو باشد، آنجا اي هکلمه باشد و تغییر خفیف
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به هم نزدیک بوده و تفاوت زیادي هم ندارد. به  هانیاشیء  أکلشدن اصالً متعارف نیست. إذا حرم شیأ یا إذا حرم 

کلمات این حرف منطقی و عقالئی است. اگر تفاوت دو نکته در روایت واحده به زیاده و نقیصه در کلمه و  دیآیمنظرم 

 غیرمتعارفیکوتاه و اندکی باشد در اینجا کم شدن احتماالً متعارف است، ولی افزودن یک چیز خفیفی در خبر چیز 

و با  خوردیمچیزي بخصوص از آن کلمات متعارفی باشد که به جمله اي هآدم در اخبار یک کلم هاوقتنیست، خیلی 

که کاهش آن  طورهمانذا چون در امور خفیفه و کلمات قصیره ل و ؛جمله تناسب دارد این هم معروف و متعارف است

نیست، حداقل تفاوتش خیلی باال نیست، این در حدي نیست که بگوییم اصل عدم  نامتعارفمتعارف است، افزایش آن 

به یک . اگر اختالف نسخه کندیمو تساقط  کندیمتعارض  گوییممیزیاده از نظر عقالئی بر این مقدم است و لذا آنجا 

باشد که تفاوت اصولی در معنایش ایجاد کند، آنجا بعید نیست که بگوییم تفاوت به اصل عدم  ايچهارکلمهجمله سه، 

متعارف بوده، یک دفعه  هاکتابتو  هانوشتن هانسخهزیاده مقدم است، چون افتادگی خیلی متعارف است. بخصوص در 

 ؛، کم کردن جمله مفصل خیلی متعارف استافتدیمچند کلمه  حتماً همین االن هم یکی دو صفحه پشت سر هم بنویسید 

اصل عدم زیاده و نقیصه تعارض  گوییممیلذا ما در این بحث نظر قطعی داریم و  و ؛متعارف نیست یلیخ اما زیاد کردن،

است که مطلقاً بگوییم اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم  طورایناست که مطلقاً تعارض کنند، نه  طوراین، نه کنندیم

تعارض  هااصلاین است که اگر زیاده و نقیصه تفاوت فصیح و کوتاه و اندك است، اینجا  مسئلهنقیصه است و دقیق در 

زیاده بر  اصل عدم وقتآناما اگر تفاوت کم نباشد و تفاوت ملموسی باشد  ؛به این نکته اعتماد کرد شودینمو  کنندیم

 اصل عدم نقیصه مقدم است.

و آن این است که گاهی در اختالف نسخ اینجا مصداق ندارد،  میکنیمیک نکته دیگر هم که مکرر بیان کردیم، بیان  

من  گویندمیشیخ باشد  يهاکتاباگر اختالف نسخ بین کتاب کافی و من ال یحضر و  گویندمیاختالف زیاده و نقیصه 

بر کتاب تهذیب و استبصار مقدم است. یک مرجحی این بود که اصل عدم زیاده مقدم است، یک  ال یحضر و کافی

 کندیمکه اگر در کتبی که ضبط بیشتري دارند یا راوي است که ضبط بیشتري دارد نقل  شودیممرجحی هم گاهی گفته 

مشخصاً کتاب کافی مرحوم کلینی و و مصداقاً و  شودیمآن مقدم بر غیر اضبط است و در واقع اضبطیت موجب رجحان 

ضبط این خیلی باالتر از من ال یحضر است به خاطر تفاوت شخصیتی این دو  گویندمیمن ال یحضر در رتبه بعد 

از مرحوم کلینی و رتبه بعد هم  ترضعیفکه ضبطش  شدیمبزرگوار با مرحوم شیخ، جامعیت مرحوم شیخ موجب 

و یک  که ایشان خیلی ضبطش دقیق و دقتش باال بوده گویندمی. البته فقط در مرحوم کلینی شودیممرحوم صدوق 

. ما باید ببینیم که شدیم سایر نسخبود، هم اقدیمتش و هم اضبطیتش موجب ترجیح نسخه کافی بر  ترمقدممقدار 
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، اما اگر ترجیح نداد که خیلی هم ودشیمبطیتش را مقدم بداند، مثل مرحوم کافی کمتر پیدا اگر کسی اض نظرمان چیست؟

 . این با بحث ما خیلی ربطی ندارد.شودیمبیشتر پیدا  شیهامصداق وقتآنمورد ترجیح نیست،  گویندمی

 نظریه مشهور:
نظریه مشهور که در مکاسب به عنوان چهارمین حدیث براي این آمده، البته بیان کردیم در مکاسب مرحوم شیخ این 

به ذکر چند  میکنیم نما تبرك و تیم گویندمیقاعده عامه به صورت مستقل بحث نشده، ایشان از همان اول بعد از اینکه 

از متأخرین به اي هاست، ولی عد 42/39اقوال ما ال یکلفهما  اول مسئلهاست،  مسئلهخبر، از اول بحثشان در هشت 

گر چه اوالً این  بیاییم. اگر ما بخواهیم با این نظر جلو اندشدهو بعد وارد این قسمت  اندکردهعنوان قاعده کلی بحث 

ل که بگذریم اختالف کردیم، ولی از بحث او اشنفی قبالًروایت عام نیست و اعتبار ندارد و تأیید به شهرت را هم که 

شیأ را  أکلکاري کرد و ما مرجحی نداریم که إذا حرم شیأ را بپذیریم یا حرم  شودینمکه  دیآیمرا به نظر  اشنسخه

بپذیریم. عالوه بر اینکه در اینجا اگر اختالف نسخه باشد چیزي ندارد. پس صرف عدم زیاده و عدم نقیصه در اینجا هیچ 

مقدم است. وجه اول این  شیء أکلمثل هم هستند. بله وجه دومی که ذکر شده براي اینکه آن  هانیاکدام مقدم نیست، 

را.  أکلشیء را باید بگیریم نه بدون  أکلبود که بگوییم اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه است، پس نسخه 

در این روایت نبوي اختالف نسخه  . پسکنندیمگفتیم که آن وجه اینجا مصداقی ندارد. چون با هم تعارض و تساقط 

اینجا مقدم است، یعنی  أکلذکر کرد، براي اینکه  شودیمشیء دارد یکی شیأ دارد. گفتیم دو وجه  أکلشد به اینکه یکی 

آن نکته زائد را باید بگیریم یکی همین اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه که بحث کردیم و ما گفتیم اینجا قبول 

 ندیفرمایم آقایانکه  میکنیمنقل  هانیابراي تقدم آن نکته ذکر کرد که از آقاي خوئی و  شودیموجه دومی که نداریم و 

وارد شده، یعنی در سنن بیهقی و سنن ابی داوود و خود مسند احمد  أکلبیشتر همان  يهانسخهکه وجه این است که در 

 عَلَیْهِمُ حُرِّمَتْ الْیَهُودَ اللَّهُ لَعَنَ«جمله هم ضمن آن آمده که  و این »ثَمَنَه مَحَرَّ شَیْئٍ أکل حَرَّمَ إِذَا« در اینجا دارد که

دارد، ولی  أکلبیشتر  يهانقلدارد در  أکلو امثال این ضمن آن این جمله آمده و  2»أَثْمَاَنهَا أَکَلُوا وَ فَبَاعُوهَا الشُّحُومُ

نقل کرده این در یک نقل فقط مسند احمد  طوراینباشد و حرم شیأ مطلق باشد که مکاسب هم  أکلکه بدون اي هنسخ

دارد، پس در نقل بیشتر و  أکل هانیاابی داوود و سنن بیهقی و امثال  در جاي دیگر کتابش است به خالف سنن

. این هم وجه دومی است که ذکر شده هستفقط یک نقل در بابش  أکلوجود دارد و بدون  أکلبیشتر کلمه  يهانسخه
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به یک مرجح دیگري در باب اختالف نسخ، در اختالف نسخ زیاده و نقیصه و آن مرجح  گرددبرمیاست. این نقل دوم 

به  آنچهآن روایتی که نقل بیشتر همراه آن است، یک مرجح اضبط بود، یکی اکثر نقالً است،  گویندمیدیگر این است که 

قیصه است، آن بر یک نقل واحد مقدم است. این هم یک مرجح دیگري که اینجا گفته شده است. این صورت زیاده و ن

که قابل قبول است اگر یک روایت در دو، سه کتاب به زیاده آمده باشد و در  دیآیمبه نظر اي همرجح با یک مالحظ

در عرض هم نقل داشته باشد، بعید نیست که . برنگرددیک کتاب به نقیصه آمده باشد، اگر آن دو، سه کتاب به همدیگر 

مثالً اگر همه را  گرددبرمیآن مقدم بر این است که نقل کمتر و واحدي دارد. البته گاهی نقل زیادتر همه به یک جا 

نقالً در عرض هم باشد اکثر  هانیاباشد اکثر نقالً نیست، ولی اگر  طورایناگر  اندگرفتههمه از او  هاآنمسند احمد داده 

است که بعضی از روایات را خود مرحوم شیخ از  طورایناگر شما به تهذیب و استبصار مراجعه کنید  مثالً. کندیمپیدا 

و منابع روایی که به  اربعه مع، ولی یک روایاتی هم دارد که تا زمان مرحوم شیخ هنوز بعضی از اصول کندیمکافی نقل 

چیزي  هاآن هانیابود و لذا عالوه بر اصول کافی و  هاآنهی هنوز دست دست ما نرسیده به صورت مکتوب یا شفا

او در واقع همان را  کندیمکه اصول کافی نقل کرده ایشان هم مثل آن نقل  طورهماناضافه دارند. گاهی است که نقل را 

روایتی دیدیم که در دو ، اینجا هم اگر یک کندیم. ولی یک وقتی است که چیزي را از جاي دیگري نقل کندیمنقل 

و از به استناد او همان زیاده را  اندگرفتهکتاب اصلی یکی زیاده دارد و یکی نقیصه دارد، ولی عده زیادي از این کتاب 

، کنندیمارجاع به هم ندارد، در عرض هم این روایت را نقل  هاکتاب، ولی اگر این شودینماین اکثر نقالً  اندکردهبحث 

که نقل کمتري دارد ترجیح اي هکه نقل بیشتري دارد بر آن نسخاي هنقالً بعید نیست که مرجح باشد آن نسخاین اکثر 

بگوییم این  شودیمکمتر است با هم یکی باشد آن هم تعدد باالیی داشته باشد،  آنچهدارد، البته این در صورتی است که 

نسخه سند معتبر دارد و اال اگر یکی سند معتبر داشته باشد و  ما در اینجا این است که هر دو يهابحثمقدم است. همه 

یکی هم سنن ابی داوود است، طبعاً معتبر مقدم است. اگر یک روایت است آن مال تعدد روایات است اگر بعد از این 

ض بکند مال تعارض است که دو روایت باشد و تعار هانیامخالفت عامه و  شودینمروایت باشد قواعد تعارض دنبال 

بحث ما در وحدت روایت است یک روایت از پیغمبر و امام است که دو جور نقل شده در اینجا اعمال قواعد تعارض 

این است که واقعاً هم سنن  گویندمیکه  طوراینباشد. در اینجا  هاحرفکه موافق عامه و مخالف عامه و این  شودینم

 . این اکثر نقالً اگر باشد بعید نیست مقدم باشد.گرددبرنمیتري دارد و به هم نقل بیش هانیاابی داوود و بیهقی و مسند و 
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 مطالب: بنديجمع
که پذیرش یک روایت و خبر به این است که  شودیم طوراینکنیم،  مندضابطهبنابراین اگر ما بخواهیم بحث کلی را  

 .شودیمتمال خطا با اصل عقالئی اصل خطا دفع و اح شودیماحتمال کذب و خطا دفع شود. احتمال کذب با توثیق دفع 

به سه اصل، اصل عدم تحریف، اصل عدم زیاده واصل عدم  شودیمقاعده دوم این است که اصل عدم خطا منحل  

 نقیصه.

قاعده سوم هم این است که در اختالف نسخ به تحریف یا به زیاده یا نقیصه اگر روایت واحده باشد و اختالف  

باشد در  شته باشد، در اکثر و احتمال تحریف یک بحث است و یکی هم آنجایی که زیاده و نقیصهنسخه وجود دا

ما گفتیم این  که ؛آنجایی که زیاده و نقیصه باشد مرجحاتی ذکر شده، یکی مرجح به تقدم اصل عدم زیاده و نقیصه است

قبول کنیم. مرجح دوم این است که اکثر نقالً باشد، این  مطلقاً و یانهی کنیم  مطلقاًرا به نحو تفصیل قبول داریم نه اینکه 

از  هانسخهیکی هم اینکه یکی از ناقلین یا  و ؛بعید نیست که مقدم باشد برنگرددبه هم  هانقلاگر  گوییممیاکثر نقالً هم 

یم قبول داریم و دومی مرجحاتی بود که ذکر شد و ما آن اولی را به نحو تقس هانیاکتابی یا فردي باشد که اضبط باشد. 

را با یک مالحظه و دقت قبول داریم و سومی را به نحو مطلق قبول نداریم، بلکه به نحو تفصیل قبول داریم. این یک 

 .خوردیمقاعده کلی بود که در خیلی از جاها در فقه به درد 

نسخه بعید نیست که به خاطر مالحظه این روایت در بحث ما اوالً از نظر سندي اعتبار ندارد، ثانیاً از نظر اختالف  

است و مرحوم شیخ و صاحب  أکلکه بدون  إذا حرم شیأنسخه  درهرحالمقدم باشد و  شیء أکلحرم دوم نسخه، 

 أکل حرم شیأ درست باشد نه أکلاستدالل این متوقف بر این است که اي هنظر عد بنا برو  اندکردهمکاسب به آن توجه 

 شیء.
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