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 بسم اله الرحمن الرحیم

 ادله قاعده حرمت اعیان نجسه
ما بعد از اینکه قاعده عامه را بحث کردیم، وارد موارد خاصه شدیم، قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، اولین بحث 

 مسئلهاست که ما از آن عبور کردیم، علتش هم این است که مباحثی که در  لحمه یؤکلابوال ما ال  در مورد در مکاسب

ط به صحت و عدم صحت و جواز و عدم جواز تکسب است. یک ، یک بخشش مربواندکردهاولی مرحوم شیخ مطرح 

بخشی هم فروعاتی دارد که خارج از مبحث مکاسب است، جواز شرب و بول ابل و... که در روایات هست. بخش 

ملحقاتش مربوط به اطعمه و اشربه است و مستقیم در ارتباط با مباحث تکسب نیست که بخواهیم راجع به آن صحبت 

 ن بخش در جاي دیگر باید بحث شود.کنیم و لذا آ

 قاعده حرمت اعیان نجسه تکلیفی و وضعی حکم
براي حرمت تکسب به اعیان نجسه وجود ندارد. از لحاظ حکم وضعی هم تابع اي هاز لحاظ حکم تکلیفی قاعده عام

و االّ غیر نافذ  شودمی که اگر منافع معتد بها و محلله معتد بها وجود داشته باشد جایز و نافذ منافع معتد بها است

 .شودمی

 لحمه یؤکلبحث اول: ابوال ما ال 
و اینکه حکم تکسب چیست؟ چون دلیل خاصی  لحمه یؤکلابوال ما ال بحث اولی که در مکاسب آمده راجع به 

که در بحث کلی مطرح شد، حاصل آن حکم هم این است از نظر جواز تکلیفی  حکمی استنداریم، حکمش همان 

هشت نه دلیلی که ذکر کردیم، اینجا هم جاري است و جوابش همان جواب است و نتیجه هم این است که اینجا حرمت 

مر نسبی متغیر نیست. از نظر تکلیفی جایز است. از نظر حکم وضعی هم تابع وجود منفعت است که گفتیم ااي هتکلیفی

، حکمی نداردلحمه و پاك است  یؤکلاست، آن هم که ما  لحمه یؤکلابوال نجسه و ما ال این نسبت به  شودمیهم 

چون ادله مربوط به نجس بود. از نظر وضعی هم تابع این است که منافع معتدبهایی برایش مترتب باشد یا نباشد که این 

 هانیافاضالبی و  يهاستمیساین امر نسبی است و در عصر ما منافع با وجود  و ؛هم تابع وجود منافع معتد بها است

، شوندمیکه قابل استحاله است، براي این منافع قائل  نندیبمی کههمینهست، بخصوص که عقال  ماشاءاهللامعتد بها الی 

چون منفعت معتد بها داشتن ابوال و عذرات دو نوع است، یک وقتی است که بالفعل با فرض نجاستش داراي منفعت 
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که در او  شیمیاییو تغییرهاي  شودمیاست. یک فرضش این است که قابل استحاله است و با تبدیالتی که در او ایجاد 

ن هم کافی است که االن به این بگویند منفعت معتد بها میابل انتفاع است، ه، قردیگمیکه انجام اي هو تصفی شودمیانجام 

است که حکم تکلیفی که معلوم است و طبق قواعد  طوراین نکته مشترك است در عذرات هم این دارد و لذا در ابوال

هم وجود منفعت کلی است و دلیل خاصی نداریم، حکم وضعی هم دلیل خاص نداریم، تابع قاعده کلی است و مالکش 

محلله معتد بها است، این منفعت محلله معتد بها هم امر نسبی است و در این زمان ما هم تغییرات جدي در این امر پیدا 

و فرض هم این است که  شودمیشده است و از طرف دیگر این نکته هم باید توجه داشت که منفعت عقالئی که فرض 

ت، این مختص به أکل و شرب نیست، انواع منافع در اشیاء هست آن منافع هم گاهی شارع آن منفعت را الغاء نکرده اس

، بردندمیمنفعت  هانیامنفعت برد، مثل اینکه قدیم از کود و  از آن شودمیبالفعل است، یعنی بدون استحاله و تبدیل 

با زدن  شیمیاییو با یک تغییر  رودمینه گویند االن این منفعت دارد، چون در کارخامیگاهی هست که با تبدیل عقال 

و ممکن است آن را  کندمیکه آن استحاله حکم آن را عوض  شودمیو یک چیز دیگري  شودمییک ماده این استحاله 

 پاك بکند.

 بحث عذرات
بحث چهار روایت وجود دارد، غیر از روایات عامه که داستانش جدا است، چهار روایت ویژه در باب  در این

 عذرات داریم.

 مقام اول: بحث خود روایات 
و به یک معنا به سه گروه، روایاتی که بیع و تکسب را تجویز  شودمیاین روایات به یک معنا به دو گروه تقسیم 

نع کرده است. روایات مجوزه و مانعه بنا بر یک تعبیر این دو دسته است، بنا بر بیان دیگر سه کرده است و روایاتی که م

جایز است و یک  دیگومی، براي اینکه در یک روایت دو حکم را با هم ذکر کرده، یعنی یک روایت شودمیگروه 

ث با هم آورده است که آن را بحث خواهیم جایز نیست و یک روایت جواز و عدم جواز را دریک حدی دیگومیروایت 

داریم در  طایفهکرد. ولی به هر حال در یک حدیث با هم آمده باشد، خیلی مجوز این نیست که بگوییم سه دسته و 

حقیقت ما دو بیان در این بحث داریم، یک بیان تجویزي و یک بیان منع و حذر نسبت به تکسب به اعیان نجسه، این 

روایات  همینبنابراین بحث عذره را به خالف بحث بول که مطرح کردیم به خاطر  ؛لمات آمده استتعبیر در بعضی ک

به  از اینکهقبل  دیگرعبارتبه ؛میکردمیطبق همان مفاد کلی بحث سابق آنجا هم حکم و اال لو ال هذه الروایات است 
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عذرات مثل ابوال که توضیح دادیم این است که از نظر تکلیفی جایز است و از نظر اي هالقاعدحکم علی روایات برسیم،

منافع معتد بها دارد و لذا هم تکسبش  هافاضالبوضعی هم تابع منافع است و در عصر ما ابوال و عذرات در سیستم 

 .کندمیتکلیفاً جایز است و هم به لحاظ وضعی نافذ است و اما به خاطر این روایات فرق 

 روایات مانعه

 حدیث اول: ثمن العذرة من السحت 
و در نسخه استبصار علی بن سکن  مِسْکِینٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ سَمَاعَۀَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ  بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ 

ثمن عذره و  .1»السُّحْتِ مِنَ الْعَذِرَةِ ثَمَنُ«: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ شُعَیْبٍ بْنِ  یَعْقُوبَ عَنْ وَضَّاحٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْدارد 

 تکسب به عذره سحت و حرام است.

 بحث سندي روایت
این روایت معتبره نیست، علتش وجود علی بن مسکین یا علی بن سکن است که این دو چه یکی باشند، چه دو تا  

نه توثیق خاص دارند، نه توثیق عام دارند و لذا علی بن مسکین یا علی بن سکن که علی بن  باشند، توثیقی ندارند،

مسکین بودنش احتمالش بیشتر است چون در روایات دیگري این نام آمده، ولی علی بن سکن نداریم، ولی به هر حال 

و لذا این روایت از علی بن  شودمیاو  عامی شاملو نه توثیق  مند استبهرهاین توثیقی ندارد، نه از توثیق خاصی 

مسکین ضعیف است. البته تضعیفی ندارد توثیق در موردش وارد نشده است و این نتیجه هم تابع اخص مقدمات است، 

ما نیازمند این هستیم که سلسله سند از سوي قدما توثیق داشته باشند به نحو العموم أو به نحو الخاص و این توثیق 

و علی  آوردمی ترپایینر بعضی از افراد عالوه بر اینکه توثیق ندارد، تضعیف هم دارد طبعاً شأن روایت را ندارد، منتهی د

 بن مسکین نه توثیق عام دارد، نه توثیق خاص دارد و لذا روایت معتبر نیست.

 .175 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 1
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 بحث داللی روایت
در داللت این چند نکته مطرح است. یک نکته در واژه عذره  ثمن العذرة من السحت.از نظر داللت این است که 

است که طبعاً در مقابل بول است که معناي غائط است، منتهی در اینکه عذره مطلق است، یا مخصوص انسان است در 

 بگوییم سه احتمال اینجا مطرح شده. شودمیبین کلمات اختالفی وجود دارد و تقریباً 

 احتماالت واژه عذره

 حتمال اول: غائط و فضوالت انسانا

 کل لحمهؤاحتمال دوم: فضوالت ما ال ی
 است. غیر مأکول اللحم و نجسیعنی انسان و حیوانات دیگري که  

 احتمال سوم: عذره مطلق
، این احتمال گیردبرمیرا هم در  هاآنکه طاهر هم است  لحمه یؤکلفضوالت ما این است که مطلق است حتی  

اما بین احتمال اول و دوم  ؛عذره بیشتر طبق آنچه که در اقوال لغت هست، نوعی حالت نجاست دارد سوم ضعیف است،

نقل کرد در لسان العرب و مقاییس و مصباح و  شودمیرا در لغات مختلف  هانیاداوري نهایی داشته باشیم  شودمین

هم ببینید یک ظهور  در آنجا شودمیرا نقل کرده  هانیاتفاوتی وجود دارد، در کتب دراسات از کتب لغت  هانیا

در فضوالت انسانی دارد، بعید نیست که این اقوي باشد ولو اینکه در بعضی از کلمات هم اطالق دارد و معناي  تريقوي

 دارد. تريعام

 مطلب بنديجمع
ه شده از جمله کتاب دراسات آن قولی ترجیح داد هاکتابنتیجه این است که عذره را یا بنا بر آنچه که در بعضی از  

نباشد، چون اقوال لغویین تفاوتی دارد، لفظ مجمل  طوراین، اگر هم دهدمیکه این واژه را به فضوالت انسانی تخصیص 

مطمئن بشویم که کدام معناي حقیقی است، منتهی لفظ مجمل دو قسم است، یک اجمال بین  میتوانمین، چون شودمی

است  معنایش عینی است که مشترك لفظی است، یا اجمال دارد که دو معناي متمایز میدانمیناست که  متباینین معنیین
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، اما گاهی هست که اشتراك لفظی یا اجمال بین اقل و اکثر است، اینجا روشن است شودمیکه طبعاً آنجا داللت ساقط 

عمل کنیم. اینجا از همان قسم دوم است و لذا قدر متیقن این داللت  شودمینو به اکثر  شودمیآن اقل قدر متیقن 

که بتواند آن را تعیین بکند وجود اي ه، بیش از آن اجمال دارد یا اگر هم اشتراك لفظی باشد قرینآدمی استفضوالت 

معینه دارد، لفظ مجاز نیاز  گویند لفظ مشترك نیاز به قرینهمیاست که اشتراك لفظی  طوراینندارد، در اشتراك لفظی هم 

، خواهدمیبه قرینه صارفه دارد قرینه معینه آنجایی که لفظ بین المتباینین مردد باشد هر یک از آن دو معنا قرینه معینه 

 و اگر قرینه به اکثر نباشد، فقط به اقل خواهدمیاکثر است که قرینه  46/29اقل و اکثر باشد ... است ولی وقتی که بین 

گوییم که این لفظ عذره مردد است بین اینکه مشترك لفظی بین میاینجا مصداق قرینه آخري است که  میکنمیعمل 

 مطلقش باشد، یا اینکه مجمل بین این دو معنا است. آدمی وفضوالت 

 واژه سحت
سحت در لغت به معناي  بعدهاچنین معنایی بوده و  اشاصلی يهاشهیربه معناي هالکت و فنا است و  در لغتسحت 

تا اینجا در لغت آمده و بحثی نیست، منتهی یکی دو نکته راجع به داللت این  حرام به کار رفته است، السحت اي الحرام

 .میکنمیاي هواژه مطرح است که اشار

 مقصود از سحت حرام تکلیفی است؟ یا حرام وضعی؟
گوییم فالن چیز سحت است، یعنی ارتکابش حرام است، میرفته، وقتی  که با هر دو معنا به کار مینیبمی در روایات

، یعنی تعامل با او حرام و باطل است و اثري برایش مترتب نیست، این هم تابع قرائن شودمیگاهی هم سحت گفته 

فی و وضعی با قرینه تکلی در حکمبه کار رود. پس بنابراین سحت به معناي حرام است و  تواندمیاست، در هر دو مورد 

 به کار رود. تواندمیبه کار رود و در جامعی هم که هر دو را بگیرد آن هم  تواندمی

 کاربرد سحت؛ در حرمت یا منع کراهی؟
یک امر مورد اتفاق فقها است و یک امر مورد اختالفشان است. امر مورد اتفاقشان این است که وقتی  در اینجا 

، در این همه اتفاق دارند که وقتی کلمه میکار ببرد، یعنی حرام منجز قاطع به نحو حرمت و الزا کسی سحت را مطلق به

بدون قید و قرینه به کار رود یعنی حرام است و مطلقاً ممنوع است. اختالف در این نکته دوم است که استعمال مجازي 

کراهت جایز است و مورد دارد، یا اینکه اصالً این کلمه در حرمت صراحت دارد، به حیثی  این و با قرینه، این کلمه در
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که کاربرد او در معناي کراهت غلط است، نه اینکه مجاز است. استعمال مجازي در معناي کراهت شده و درست است یا 

پیدا کردیم و اي هر در تعارض قرینکه اگ شودمیاینکه مجازش هم درست نیست و غلط است. ثمره این دو، این ظاهر 

این را حمل بر معناي مجازي کنیم،  هانیااگر گفتیم معناي مجازي کراهت درست است، ممکن است با قرینه تعارض و 

حمل بر معناي غلط کرد. این محل اختالف است که  شودمینبا قرینه  وقتآنولی اگر گفتیم معناي کراهتی غلط است، 

کلمه سحت در معناي کراهت غلط است و لذا این راه بر  اندگفتهکلمات که برخی قائل به این هستند که ظاهر بعضی از 

این غلط است،  دیگومی، شودمیحمل بر کراهت  هامنعبگوید این  خواهدمی، آن جمعی که شودمیهاي آینده بسته جمع

این را حمل بر کراهت کرد. این یک  شودمینو حتی با قرینه  براي اینکه استعمال سحت در معناي کراهت غلط است

که ما نمونه داریم که کلمه سحت در خود روایت در معانی  اندگفتهنظر است نکته مقابلش هم در مصباح الفقاهه هست، 

 مُحَمَّدُ است  يمعتبرهاروایت  کسب الحجامۀ سحتدر این باب دارد که کسب الحجامۀ کراهتی به کار رفته و از جمله 

 کَْسبُ  مِنْهَا کَثِیرَةٌ أَنْوَاعٌ السُّحْتُ«: قَالَ: قَالَ سَمَاعَۀَ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ

گویند میاست، همه  میهیچ کسی فتوا نداده که حجامت امر حرا کندمیکسب و تجارت کسی که حجامت  2»الْحَجَّام

تی میبوده مضمو هانیاجایز است، در فضیلت حجامت که خیلی حرف گفته شده، منتهی کسبش چون نوعی طبابت و 

جا کلمه سحت به کار رفته است. این یک مصداق  همینحرام است، ولی  دیگومیندارد، کسبش کراهت دارد، هیچ کس 

به کار رفته  میهم آمده یعنی سحت در معناي عا و ثمن الخمر ۀاجر الزانیجا  همیندر حدیث صحیح آمده است. البته 

در جاهاي دیگر  کنممی، هم آنجایی که حرام تکلیفی است که موجب بطالن شده است. فکر ردیگمیکه هم کراهت را 

، آنجا هم گفته شده که گرفتن اجرت منعی از ردیگمیم نظیر این را داریم. مثالً در اجرتی که کسی براي آموزش قرآن ه

 نظر شرعی ندارد، ولی کلمه سحت آنجا هم به کار رفته، در حالیکه قطعاً کراهت است.

 مطلب بنديجمع
گوییم بنابراین با این نظر میو استعمالش در وضعی و تکلیفی هم جایز است.  دیآمیبنابراین سحت راجع به حرام 

که استعمال سحت در کراهت غلط است، نه استعمالش جایز است، منتهی به نحو مجاز است، یا اینکه معناي مشترکی 

، منتهی ردیگمیم را مجاز است، یا معناي مطلق و مشترکی دارد که کراهت ه و ایندارد. سحت معناي حرام قطعی دارد 

همان حرمت است. عین استعمال امر و نهی در وجوب و حرمت است که استعمال در استحباب  ۀظهور این لو ال القرین

. این سحت هم داستان امر شودمینهی حمل بر حرمت  ،شودمیغلط نیست، ولی بدون قرینه امر حمل بر وجوب  هاآن

 .93 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 2
                                                           



 ١١١٥�ماره ثبت:                       محرمه(عذره) مکاسب –اقتصاد  فقه                                  

9 

منع است، اما استعمالش در کراهت با قرینه جایز است، یا از باب مجاز، یا از باب یکی  و نهی را دارد، یعنی ظهورش در

که نیاز به قرینه دارد. پس عذره قدر متیقنش فضوالت انسانی است، سحت هم ظهورش همان حرمت است، میاز دو قس

روشن  اشهیاولي که مفهوم ولی استعمالش در کراهت هم غلط نیست. این روایت اول که سندش و بحث داللیش در حد

 بشود معلوم شد.

 روایت دوم: روایت سماعۀ ابن مسماع
 بْنِ  سَمَاعَۀَ عَنْ) مِسْمَعٍ أَبِی عَنْ مِسْمَعٍ( عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ

 لَا قَالَ وَ هاثمن وَ  هاعیب حَرَامٌ قَالَ  تَقُولُ  فَمَا الْعَذِرَةَ  أَبِیعُ  رَجُلٌ إِنِّی فَقَالَ حَاضِرٌ  أَنَا وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ: قَالَ  مِهْرَانَ 

 الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ

 بْنِ  سَمَاعَۀَ عَنْ) مِسْمَعٍ أَبِی عَنْ مِسْمَعٍ( عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ

که سؤال شد و امام جواب دادند. در این روایت  دیگومی. سماعۀ حَاضِرٌ أَنَا وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ: قَالَ مِهْرَانَ

 طوراینهایشان بخصوص روات مشهوري که جزء اصحاب نزدیک بودند و رفت و آمد زیادي داشتند گاهی حدیث

 کندمیجواب دادند. نقل  طوراینگویند من در جلسه بودم سؤال شد امام میاست که خودشان سؤال کردند، گاهی هم 

است، حضرت جواب دادند که  همین؟ کار من تَقُولُ فَمَا الْعَذِرَةَ أَبِیعُ رَجُلٌ إِنِّیسؤال کرد که  طوراینام که مردي از ام

و » هاثمن وَ هاعیب حَرَامٌ« .3»الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا قَالَ وَ«حرام است  اشمعامله. خرید و فروش و »هاثمن وَ هاعیب حَرَامٌ«

. اندفرموده طورایناشکالی ندارد. در یک روایت پشت سر هم  »الْعَذِرَة بِبَیْعِ بَأْسَ لَا«که امام فرمودند که  کندمینقل 

، ولی بعدش طور دیگري دیگومی طوراینکه اول امام  کنندمیحمل  طورایننظیر این در جاهاي دیگر هم داریم گاهی 

که کسی وارد شد و حالت تقیه پیدا کردند و مطلب را عوض  فرمودندمیامام چیزي  که دهندمی. بعضی احتمال شودمی

بگوییم  شودمیکه به یک بیان دیگر  مجوزه طایفهباشد و هم جزء  تواندمیمانعه  طایفهکردند. این روایت هم جزء 

 خودش یک قسم خاصی است که منع و جواز با هم در یک روایت آمده است.

 سندي روایتبحث 
است، اینکه در وسائل آمده نسخه  طورایناین روایت هم در تهذیب آمده و هم در استبصار آمده نسخه تهذیب 

، یکی مسمع کندمیاستبصار است که دو راوي اینجا هستند، صفوان از مسمع مسمع از ابی مسمع و او از سماعه نقل 
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آنجا عن خوانده  هیأبتهذیب یکی آمده عن که در آنجا آمده مسمع عن داریم که از ابی مسمع نقل کرده است. در نسخه 

اختالف وجود دارد،  هانسخهدر  ماشاءاهللادر کلمه عن و من الی  وقتآننشده و ابن خوانده شد، مسمع ابن ابی مسمع 

وایات مبتالي به این عن و ابن بدون الف خیلی به هم نزدیک است و لذا ما در کثیري از ر شدمیچون قدیم که نوشته 

 که اسم پدرش هم آمده است. شودمینکته هستیم که اگر عن باشد، دو تا هستند، ابن باشد یکی 

 تشخیص عن یا ابن هايراه

 راه اول: از طریق تاریخ
 این است که تاریخ روشنی دست ما باشد و ببینیم که صفوانی که این طرف از این نقل کرده و آن شخصی که این آقا

اینجا یک نفر باشد، باید دو نفر باشد و لذا این نگاه تاریخی به  شودمینبینشان فاصله است که  قدرآناز این نقل کرده، 

که این وسط ابن نیست، عن است، یعنی دو نفر هستند، مثالً اینجا چهار نفر داریم، صفوان مسمع  دهدمیما این خط را 

زیاد است  شانفاصلهه روشنی داشته باشیم که آقاي صفوان و سماعه این دو نفر چنان ابی مسمع و سماعه. اگر یک قرین

 و ابنکه مسمع عن ابی مسمع است، یعنی دو نفر است  شودمیبینشان یک نفر واسطه باشد، این قرینه  تواندمینکه 

نیست که صفوان و سماعه فاصله تاریخی خیلی زیادي داشته  طوراین، شودمینیست. البته این قرینه خیلی کم پیدا 

و  خوردمیهمه اصحاب ائمه بودند و تقریباً در یک عصر بودن سماعه بیشتر به امام باقر و امام صادق  هانیاباشند، 

بن ابی مسمع است  که این مسمع فهمیداز این راه  شودمیناست و تا امام رضا است و لذا  متأخرترصفوان هم یک مقدار 

 یا مسمع عن مسمع است.

 راه دوم: از طریق سند مکرر
آن سند متکرر نشان  وقتآناین است که چنین سندي مکرر در روایات آمده باشد و یک سند متکرري باشد، 

هست، است، آنجایی که اختالف نسخه  طورآنکه دو تا است، یا یکی است، هر چقدر دیدیم بیشتر در اسناد  دهدمی

گوییم این هم مثل بقیه است که اینجا این قرینه هم ما خیلی نداریم، یعنی این سند مسمع ابی مسمع راوي مشهور و می

داریم و این اسم هم عن بوده یا إبن بوده است، چنین اي هیا سه حلقاي هکه بگوییم صد سند چهار حلق مهمی نیستند

 است.اي هتعیین وضع این سندي بشود که دو نسخ چیزي هم نداریم که اسناد متکرره قرینه بر
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 راه سوم: از طریق رجوع به رجال
هم است، این است که ما رجوع به رجال کنیم و ببینیم که هم  ترمهمهم که وجود دارد و به یک معنا  تريمهمقرینه  

 تواندمینیامده، این هم که اسم نیامده،  هاآنمسمع و هم ابی مسمع است، یا اینکه فقط مسمع بن ابی مسمع داریم و اسم 

باشیم، باز آن هم قرینه  اسمی نداشتهقرینه بشود که این یکی است، اگر یک اسم به صورت ابن آمده باشد، ولی جدا 

 قرینه بشود. تواندمینکه این همان یکی است، اما اگر هر دو را داشته باشیم خیلی  شودمی

 سند کافیراه چهارم: از طریق 
تعیین بکند، این است که اگر یکی از این سند در کافی بود ممکن است بگوییم سند کافی  تواندمیقرینه دیگر هم که  

در کالم شیخ است که تهذیب و استبصارش مثل هم  هانیامقدم بر استبصار و تهذیب است. این هم نیست هر دوي 

 ه ادق و اضبط است.نیست که یکی مثل کافی باشد ک طورایناست، 

نیست که مسمع بن ابی  يهانیمعاینجا این چهار قرینه هیچ کدام کارآمدي ندارد و لذاست که اینجا چون قرینه 

، البته اگر در جایی این کندمیاست که دو نفر است، چون قرینه نداریم اجمال پیدا  مسمع است یا مسمع عن ابی مسمع

توثیق داشته باشند مضر باشد اگر مسمع باشد یا ابی مسمع یا مسمع بن ابی مسمع تردید بین همه فروضش آن افراد 

 باشد و همه در رجال توثیق شده باشند ترددش مهم نیست تردد بین موثقین است ولی اینجا چنین چیزي هم نیست.

 اشکاالت روایت دوم
 شودمیناولین اشکال این روایت این است که نسخه مسمع عن ابی مسمع با مسمع بن ابی مسمع تعارض دارند و 

 تعیین کرد.
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