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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبني الطاًرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعوة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(385) 
 وجوه مجع ثالث ذكرىا الشيخ الطوسي

أبييديف يف ر يير هوتيهييات عييالث لاعييارل رواةت األليياي  يياة  يي  رواةت  قييدس سييرىمث ان الشيييا الطوسييي 
يم، واملهيم اهيي ر ير  ياًد مجي  واضي   يم  ي  رواةت اعي  عشير ألياي هًر األلفي  ياة ورواةت عشيرة آالد هًر

 هلا  ن الرواةت:
 من امتنع عن بذل اإلبل فعليو قيمتها ألفا شاة -4

، عليى اخياالد األعيداه والاييديرات إهيا ًيو الخياالد الِيييمالوتي األول:  يا سيبب بياهيي ابلافصيي   ين ان 
 .(ٔ)ان ًواك فرقاً هقيياً بني  ا سبب وبني  ا ر رى الشيا الطوسي فادبر هعرد

ُ َعْويُي الَّيِذع هَيْعَاِميُدُى يف الدِّيَيِة أَهَّيُي ييَ  :وهص عبارة الشيا يف الاهذيب ًي ْليََُم )قَاَل ُمَُمَُّد بْيُن احلََْسيِن َرِضيَي ا َّ
ِبِ  أَْو ِ ائَيَااِن ِ َن اْلبَيَيِر أَْو أَْلاٌي ِ يَن الشَّياِة أَْو أَلْياُي ِهيوَياٍر أَْو َعَشيرَةُ  يمٍ  اْلَياِهَ  ِ ائٌَة ِ َن اْْلِ يَذا  ،آاَلِد ِهْرًَ ًَ َوَعلَيى 

ا  ًَ ْ َوا  َهلَّ َأْ ثَيُر الّرَِواَةِت الَِِّت َقدَّ
ُُولَيِة اْلنَيَوِم فَيَاِصيُ  فََأ َّا َ ا ُرِوَع ِ ْن َأنَّ َصاِحَب  ِبِ  ِإَرا ََلْ َيُكْن َ َعُي إِِبٌ  أَْعَطى َعْن ُ  ِّ إِِبٍ  ِعْشرِيَن ِ يْن ُف اْْلِ

ييَ  اْلبَيييَواِهع َفَمييِن ا ْ  ًْ َييا هَيْلييََُم َأ بِييَ  ِإهَّ ََينْيِ َأَحييُدُإَا َأنَّ اْْلِ َاِمييُ  َ ييييْ ُْ بِييِ  أَلْييَََ ُهُم اَيوَييَ  ِ ييْن ِإْعطَييأَْلَفيينْيِ ِ ييَن اْلنَييَوِم فَيَي اِء اْْلِ
ُُولَييِة اْلنَييَوِم أِلَنَّ ااِلْ ِاوَيايَف ِ ييْن ِتَهييِاِهمْ  أَْو َ يياَن  ِإَرا ََلْ َيُكييْن َ َعُهييْم إِبِيي ٌ  (ٕ)فََأ َّييا ،الْيَواِي ِقيَمييَة ُ يي ِّ إِبِييٍ  ِعْشييرِيَن ِ ييْن ُف

ُوا ِفيِي فَيَلْيَس َعَلْيِهْم َأْ ثَيُر ِ نْ َ َعُهْم َغَوٌم وَ   الَِّذع َيْكِشاُي َعمَّا رََ ْرََنُى َ ا َرَواُى ، وَ أَْلاِي َ اةٍ  ُخ ِّ
َََة َعيْن َأِ  َبِصي ٍ   -ٖٕ يَم َعيْن َأِ  َتْعَفيٍر َعيْن َعلِييِّ بْيِن َأِ  َْحْي ًِ ُ  )) قَياَل ُمَُمَُّد ْبُن َأْْحََد ْبِن ََيََْي َعْن إِبْييرَا ِديَة

بِةِل فَةِ نب  َب  ُ  ِمةَن اإلبِ ُِ َذلِةَإ َوَِلنب  َب َيك ةنب فَةكَلبش  َكةبب    الرَّج ِل ِمائَة ة ِ  ،َيك ةنب َفِمةَن الببَةَرةِر ِبِريَمة َوِي  ،َىةَذا ِي البَعمب

                                                             

 وعوواهوا  ش  لي، و ذا اهلا ش اآليت. (ٔ)
 ًهوا وتي فرق  ال ي عما سبب  ّوا فادبر. (ٕ)
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  ُ ةةِ  أَلبةةش  َشةةاة    بَلطَةة َطَةةِ  ِملبةةِل البَعمب )أَلْييَََ ُهُم الْييَواِي ِقيَمييَة   (ٕ)فأهييت هييرا صييراحاي يف ان املييدار علييى الييميية (ٔ)(اْلب
ُُوَلِة اْلَنَوِم( وظهور الرواية  ُ  ِّ إِِبٍ  ِعْشرِينَ  ُِ َذلِةإَ ))ِ ْن ُف وقيد ر يرَن رواةت  ((فَةِ نب  َب َيك ةنب َفِمةَن الببَةَرةِر ِبِريَمة

 فرات . قدس سرىأخرا هالة على  ا ر رى 
 إِ كَ اختالف التر يرات الختالف أوزان الس ِ  -2

خيياالد األونان )أونان الف(ييية( إر  الوتييي الثييان: ان اخيياالد األعييداه والاييييديرات يف الييرواةت إهييا  ييان ال
أحييياَنً سمييس  ثاقييي  وأحييياَنً بسييّت  إر  اهييت هسيي ّ  ، ييان َضييْرسا وسييّكها  الفيياً ابخيياالد األن ويية واأل كويية

ييييم الحظييييت الييييدراًم املسييييكو ة علييييى سيييياة  ثاقييييي ، ، ثاقييييي   فييييالرواةت الييييِت هفيييييد ان الدييييية عشييييرة آالد هًر
يم الحظيت اليدراًم املسيكو ة عليى قسية  ثاقيي  والرواةت الِت أفاهت ان الديية اعيى و الإيا  ،عشير ألياي هًر

 .يساوع ساني ألاي  ثيال
يٍم َوَعلَيى َرلِيَ  َتياَء َأْ ثَييُر اليّرَِواَةِت  :قال الشيا الطوسي ُم َفاَل يَيْليََُم َأْ ثَييُر ِ يْن َعَشيرَِة آاَلِد ِهْرًَ ًِ رَا )َوأَ َّا الدَّ
ييٍم فَيَييييْد رََ ييَر احْلَُسييينْيُ بْيييفََأ َّييا َ يييا َرَواُى َعْبييُد ا َِّ  وَيَاا اعْيوَيييا َعَشييَر أَلْييياَي ِهْرًَ ُن  بْيييُن ِسييَواٍن َوُعبَيْييييُد بْييُن ُنرَارََة اللَّاَيييينْيِ َهَ(ييمَّ

ابيَُوا َأنَّ َرلِييَ  ِ ييْن َوْنِن ِسيياٍَّة َوِإَرا َ ييانَ  َُ ييِد بْييِن ِعيَسييى َ عيياً أَهَّييُي َرَوا َأْصيي لِييَ  َ ييَذِلَ  فَيُهييَو رَ  َسييِعيٍد َوَأْْحَييُد بْييُن ُمَُمَّ
يَيْرِتُ  ِإََل َعَشرَِة آاَلٍد َواَل هَيَوايفَ بَينْيَ اأْلَْخَباِر(
(ٖ). 

ابيَُوا...(  َُ فأهييت هييرا صييري  العلمييني الكبيي ين احلسييني بيين سييعيد وأْحييد بيين دمحم بيين عيسييى )أَهَّييُي َرَوا َأْصيي
 ، والاامة ًي  ا أوضُواى.ًي  ن ونن ساة ًمو يصوهى  ن )َأنَّ َرِلَ  ِ ْن َوْنِن ِساٍَّة( أع العشرة آالد هر 

بييي  وصيي  إلييييي عييده  ييين علمييياء العا يية ولعلهيييم أخييذوى  ييين الشييييا بيييي وقييد عيييرد امل رخييون رلييي  و ييهدوا 
َيلعيييي : َيمييي   يييا رواى الشيييافعي و ييين  عيييي عليييى ونن قسييية، و يييا رويوييياى عليييى ونن سييياة، (ٗ)الطوسيييي )قيييال ال

كذا  اهت هراإهيم يف ن يان رسيول هللا  وسيذا ظهير ان  (٘)َل ن يان عمير فاسياوة.إ صيلى هللا علييي واليي وسيلمًو
                                                             

 .ٔٙٔص ٓٔطهران، ج –الكاب اْلسال ية الشيا الطوسي، الاهذيب، هار  (ٔ)
ا، ا ا  ا سبب  ّوا فأعم. (ٕ)  لكن يف الصورة الِت ر ًر
 .ٕٙٔص ٓٔطهران، ج –الشيا الطوسي، الاهذيب، هار الكاب اْلسال ية  (ٖ)
ا فهو  اأخر عن الشيا الطوسي املاوىف ٕٙٚهويف عام  (ٗ)  ًي تداً.ًٓٙٗي أو غً 
َيلعيي: "غرييب"  يذا يف هصيب الرايية . وحديث: )قٕٗ٘/ٚالبدائ :  (٘) م...( قال عوي ال (ى ابلدية يف قاي  بعشرة آالد هًر

 ط اجمللس العلمي( يع  اهي ال اص  لي. – ٕٖٙ/ٗ)
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 (ٔ)االخاالد يف  يدار الدية يرت  إَل سعر صرد الديوار(
أقييول: فيياالخاالد ا ييا الخيياالد سييعر صيييرد الييديوار أو الخيياالد األونان، وقييد خليي  الشييارح إر فسييير  

َيلعي ابخاالد سعر الصرد فالحظ.   الم ال
حبيية  يين  ٕٚالييديوار لييديهم، فهييو ويشييهد الايياريا كييا ر ييرَنى إر اخاليياي الفيهيياء عوييدًم الخيياالد هيييدير 

والشع  لدا املالكية والشافعية واحلوبلية    ائة  ع ة لدا احلوفية. ًو
  ما ان ًواك اخاالفاً آخر يف هيدير املثيال ابهي عشرون ق اطاً أو اعوان وعشرون ق اطاً.

ا قالييي امل رخييون: )وقييال ابيين خلييدون: اْلمجييايف  وعيييد  وييذ صييدر اْلسييالم وعهييد الصييُابة وإلييي  بعيي   يي
يييو عليييى ًيييذا سيييبعة  َن العشيييرة  ويييي سيييبعة  ثاقيييي   ييين اليييذًب، ًو م الشيييرعي: ًيييو اليييذع هييي والايييابعني أن اليييدًر

 (ٕ)أعشار الديوار، وونن املثيال  ن الذًب اعواان وسبعون حبة  ن الشع (
وخييييالفهم يف رليييي  احلوفييييية فهييييو عوييييدًم  ائيييية والشييييافعية واحلوابليييية( يهيييياء )املالكييييية وسييييذا قييييال مجهييييور الف)

ال عشيرون يي ع ة. والظاًر أن  وشأ ًذا االخاالد ًو يف هيدير الي اط. فييد ر ير ابين عابيدين أن ونن املث
 ق اطاً، وأن الي اط قس  ع ات، فاملثال  ائة  ع ة.

ة  يين أن املثيييال أربعيية وعشييرون ق اطيياً، وأن الييي اط عييالث حبييات  يين وممييا ي يييد ًييذا ًييو  ييا ر ييرى املالكييي
  اوس  الشع ، فيكون ونن املثيال اعواني وسبعني حبة.

وقييد ر يير ابيين عابييدين أن املييذ ور يف  اييب الشيييافعية واحلوابليية أن املثيييال اعواييان وسييبعون  ييع ة  عادلييية َل 
ييو َل يانيي   مث قييال وقييد ر ييرت أقييوال  ثيي ة يف ، تاًلييية وال إسييال اً هيشيير وقطيي   يين طرفيهييا  ييا هق وطييال، ًو

 (ٗ()ٖ)حتديد الي اط(
دًا وضييرسا علييى وإمجييال اليييول: ان األونان والسييك   اهييت  الفيية حييل تيياء عبييد املليي  بيين  ييروان، فوّحيي

إَل  يا  اهيت علييي عليى عهيد رسيول  علييي السيالمحييث أرتعهيا  عليي السالمحسب  ا أ ار بي اْل ام الباقر 
                                                             

 .ٛ٘ص ٕٔالكويت، ج – ااب املوسوعة الفيهية، ونارة األوقاد والش ون اْلسال ية   (ٔ)
 .ٗٛٔ يد ة ابن خلدون / (ٕ)
-ٗٙٗ/٘ط احلليييو، واجملميييويف للويييووع  ٕٚٔ/ٔ، والشيييرح الصييين  ٖٔٛ/ٔلفوا يييي اليييدوان ، وآٖ-ٕٛ/ٕابييين عابيييدين  (ٖ)

 .ٕٓٗ/ٔ، و رح  واهى اْلراهات ٜٖٛ/ٔ، و ن  احملااج ٙٚٗ
 .ٕٛص ٕٔالكويت، ج – ااب املوسوعة الفيهية، ونارة األوقاد والش ون اْلسال ية   (ٗ)
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 .صلى هللا عليي والي وسلمهللا 
 بَلشكال وجوا

 .؟ال ييال: لكن االخاالد جندى يف رواةت الصاهقني )عليهما السالم(
ان سييُب السييك  اليدنيية  يين األسييواق ابلكا يي  وهبييديلها ابسديييدة، اسييانرق سييوني ًييو إر ييييال: الوتييي 

َة  ييي  واشييرة ابملاليييني   – عيياهةً  –طويليية،  مييا ي يييدى االعابييار اليطعييي السيياُالة هبييديلها يف فيي ة وتييي  ييياي ًو
يا بيني عشيية وضيُاًا بي  وال   يف أيدع املاليني  ن الواس يف  ل باله اْلسالم، فلم يكن ممكواً مجعهيا وهنيً 

 اليدنة، إال يف سوني  اطاولة. األهوات ان ممكواً طب  بدائلها، بال  
 ال يُ األكلر خاصُ ابلعب  الراتل -3

وَن َرلِييَ  َ ُْصوصيياً اِبْلَعْبييِد ِإَرا قَياَييَ  ُحييرّاً َعْمييداً اْلَوْتييُي الثَّيياِن َأْن َيُكيي يين ) قييدس سييرىالوتييي الثالييث:  ييا ر ييرى 
يَوٍَِذ يَيْلََُ ُي َرِلَ  َو َقْد َرَوا َرِلَ   ُِ  َف

اِم َعيييْن َأِ  َعْبيييِد ا َِّ   -ٕٗ َُّ ييي يلَيييَة َعيييْن نَيْيييٍد الشَّ ِي  علييييي السيييالمَأْْحَيييُد َو احلََْسيييُن َو أَبُيييو ُ يييَعْيٍب َعيييْن َأِ  مجَِ
ِبِل البَمَسانِ  فَِ نب البَعببِ  يَةربت ل   ُ  ِمَن اإلبِ ُِ   ح ر اً َعمب اً قَاَل: ِماَئ ةر وَن ِمةنب ف ة ولَة  َب َيك نب َِلِبل  َفَمَكةاَن ك ةلِ  مَجَةل  ِعشب

 (ٔ)(البَغَنمِ 
يا بيني اليرواةت تنبيو:  الشيا الطوسي يف هتذيبيي وسيائر  ابيي قيام كيا يشيبي املعجيَ يف وتيوى اسمي  اليِت ر ًر
 ين الفيهياء حيل بعيد ألياي عيام َل يلافايوا  العدييدالِت  يفعها بشيواًد  ين اليرواةت، وأهيت هيرا ان املاعارضة و 

لوتييييي اسميييي  الثييييان الييييذع ر ييييرى )اخيييياالد األونان( بيييي  وال اه(يييي  هلييييم وتييييي اسميييي  األول )اخيييياالد الِييييييم( 
 فاعرد قدرى قدس هللا سرى!.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ُ  َونِعبَم البَررِين  )): عليي السالموني أ   امل  قال  ُ  َوالزُّىب   ثَةربَوة  َوالبَورَع  ج نَّ ر  َشَجاَع ُ  َوالصَّبةب ز  آَف البَعجب
 ((الرِ َضى

 (ٗ/ ح ٜٙٗهنج البالغة: )
                                                             

 .ٔٙٔص ٓٔران، جطه –الشيا الطوسي، الاهذيب، هار الكاب اْلسال ية  (ٔ)


