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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 له :  ةموجوه الجمع بين الروايات المجوزة لبيع او انفاق المغشوش والمحر 

ننطلق منن عننواا الغنش وهنرا حنرام  تارةذكرنا بانه ، وقد غش من اجلواز وعدمه ما فيهومطلق  املغشوشةال زال احلديث حول بيع الدراهم 
ملشني  اكنوا   ةحالنيف هنو  ؟ وكوننه منن غنري غنشجنائ  او ال بيعنهفهل ، وتارة اخرى ننطلق من عنواا املغشوش ولكن من غري غش، بال نقاش

   .(1)اذ اا قوام الغش هو جبهل املشي  اضافه اىل علم وقصد البائع؛ بكوا الدرهم مغشوشا عاملا
 .  ميكن اا يستدل به على حرمه بيع املغشوش مطلقاقد يدعى انه وكرلك بينا اا ظاهر بعض الروايات 

 هل يجب إتالف المغشوش حسماً لمادة الفساد؟
؛ ايننات ظاهرهننا هننو وجننوب اتننالمل واعنندام املغشننوشو اا بعننض الر  –جننواز بيننع املغشننوش مننن عنندم  الننبعضاضننافه اىل مننا قالننه  –بننل نقننول 

شنااا اا  منن كناافضنة   منن بينع املغشنوش للتن ين بنه منكالق، كنقند مغشنوش أو آنينةق انه هل جينوز  ينيالرأويتفرع على ، وذلك حسما ملاده الفساد
 ؟ ن هبا يف البيت يهل جيوز التمث ، فيها نسبه من الغشكاا ولكن   تكوا فضة خالصة

اذ ال غنش ؛ ا الغنش فقنو وفقنو فناملورد جنائ او اا احملنرم هنو عنن فلنو قلننا؟ بالدراهم املغشوشةحمله او داره  واجة أو هل جيوز ت يني أحدهم
 .بد من اتالفه وجوده منهي عنه فال ألا؛ يضاق أولكن لو قلنا حبرمه املغشوش و فيه 

الفساد فلعله ال جيوز حىت الت يني باملغشوش بنل ال بند منن اتالفنه بناا هلنول اليونة النوعينة الصنورية  واحلاصل: انه لو قلنا بوجوب قطع ماده
   الكابتة لا اىل هيوة صورية اخرى فنستفيد منها بطرق أخرى حمللة. 

 ل متعددة تتفرع على مسالتنا األصلية اذا : توجد مسائ
 هل يجوز بيع المغشوش للتزين به؟

 اء املغشننوش للظننال والعشننار كضننريبة؟وهننل جيننوز اعطنن؟ ن بننههننل جيننوز بيننع املغشننوش بقصنند التنن ي : الة السننابقة فنقننولونعينند صننياغة املسنن
 .  وما هو املستفاد منها اا احلكم والفيصل يف املقام هو الروايات: وجواب ذلك 

 روايات المسألة كما في التهذيب
عـن ابـننأ ِببـ ي )) –وكرلك الكلين  يف الكنايف  –فقد نقل الشيخ الطوسي ، املبحوثةالشيخ يف هتريبه عدة روايات تتعلق مبسالتنا فقد روى 

ِرف يِّ ِعن  النمأِفضَّل  بنن  عأِمِر النجأعنف يِّ قِاِل كأننتأ ع ننِد ِبب ي ِعبند  اللَّه   ِقى إ لِـيَّ فِـأألنق ِي بـِـينِن يِِديـنه  ِدرِاه ـمأ فِـأِلن  ) عليه السالم (عأِمينٍر ِعنن ِعل يٍّ الصَّيـن
؟ ــتووقأ ِهــا فـِِقــاِل ِبينــٍ  ِهــِذا فـِقألنــتأ ِســتووَق فـِِقــاِل ِوِمــا السَّ نـن ــةٍ  (2)د رنِهمــاً م  ــنن ف ضَّ ــنن نأِحــاٍس ِوبِبِـِقــًة م  ــًة ِوبِبِـِقــًة م  ــينن  ف ضَّ فـِقألنــتأ بِبِـِقتِـ

فـِِقــاِل  (3)
رنِها اكنس 
لو بـِينعأ ِهِذا ِوَِل إ نـنِفاقأهأ  (4) فِإ نَّهأ َِل ِيح 

(5)))(1)   

                                                           

 او يكوا البيع من خالل جهل البائع بغش الكمن الر  يدفعه له املشي . (1)
لنراو  هنرا عنال وحمنيو بناألمور ولكنن سنؤاله امنا منن بناب اا ينقنل ا ) علينه السنالم (ال عنن جهنل اذ هنو  ) عليه السالم (وهنا فاا سؤال االمام  (2)

سامع منورد التعريف فتصل الرواية الينا ويتبني مفهوم الستوق لنا او لعل للستوق انواع خملتفة فأراد عليه السالم حصر السؤال بأحدها كي يتحدد لل
 احلكم.

 %. 25ولو كانت النسب متساوية بني هره الطبقات كما لعله املستظهر فاا نسبه الغش ستكوا  (3)
 اهر الرواية انه جيب قطع ماده الفساد )وهي العلة الصورية هنا(فقد يقال اا ظ (4)
 واالنفاق كما سيأيت اا شاء اهلل تعاىل له أربعة معاا.  (5)
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 فكيف جيمع بني هره الرواية وبني الرواية اآلتية وهي:
ـل ٍم قِـاِل ِسـأِلنتأهأ ِعـ)) ِهـا فـِِقـاِل النحأِسيننأ بننأ ِسع يٍد ِعن  ابنن  ِبب ي عأِمينٍر ِعنن شأِعينٍب ِعنن ِحر يٍز ِعـنن مأِحمَّـد  بـنن  مأسن مأـول  ِعِليـن ن  الـدَّرِاه م  النِمحن

 . (2)((ِهاَِل بِأنِس ب إ نـنِفاق  
يف قبنال  بإنفاقهنا: ال باس  الرواية تصرح انهاذا هره  . هي اليت محل عليها ما ليس من جنسهاأ  املغشوشة احملمول عليها هي والدراهم 

 . البدوية فالروايتاا متعارضتاا بالنظرةومعه ، حيل البيع وال االنفاق تلك االخرى االوىل اليت تقول ال
اال اا جممنوع الرواينات  املعضنلة يف النروايتني وكيفينة اجلمنع بينهنايف هنرا البحنث حصنروا ومنهم الشيخ الطوسني  ءالعلما وال خيفى اا بعض
منع  (4)، ولنرا سننركرها تباعنا وهناك ختالف ظاهر  بني تلنك األربعنة األخنرى وهناتني النروايتني ولسااا خمتلف (3)هي ستةاملركورة يف التهريب 

 .نبدأ بالروايتني اللتني مها على طريف نقيضفل ذكر وجه اجلمع بينها مجيعاق 
 وجوه الجمع بينهما:

 ذكر االعالم عده وجوه للجمع بني الروايتني منها :
 .  يحل( على الكراهة ر العاملي: حمل )َلاوَل: الح

 . ل االخرى على اجلوازعلى الكراهة ومح ملانعةا الروايةذكره الشيخ احلر العاملي يف الوسائل حيث محل  اما الوجه االول فهو ما
يف عنرمل زمنن منهنا كناا يفهنم   ها يف عرفننا هنو غنري مناموعند ةا احللينهني اثبنات ا علنى مسنالة مهمنة متوقفنةهنرا الوجنه لكن متامية  بقول:

 .  وإال فال عليهم السالم فانه لو ثبت ذلك فكالم الشيخ احلر له وجه متجه االئمة
فعننندما تقننول : اا هننرا حننالل فهننرا نننه يف اجلننواز وكننرلك عننندما  ،فنننا هننو نننه ال ظنناهريف اعراوعنندم احلننل اا احلننل   :وتوضــيذ كلــ 

نننه فتتعارضنناا وال وجننه حلمننل احنندامها علننى األخننرى بننل هننو مجننع االوىل و الكانيننة  الروايننةومعننه فنناا ، حلرمننةتقننول ال حيننل فهننو كننرلك نننه يف ا
 تربعي.

   وال يرى اجلمع هرا إال تكلفاق شديداق. ضموا الروايتنيم بنياا الرهن العريف جيد تباينا واضحا  :وبتعبير اخر
بق منن الكلمنات هنو حجنه يف تفسنري الكنالم السنافناا منا نفهمنه  -مسنلمم اصنل عقالئني  فاننه - (5) اللغنة حمكمنةصناله ثبنات ا وحينث اا

منن  حمرِزة لكوا منرادهم ومنا يفهموننه ااا العرمل جيد اماره فا األمارةهنا هو  األصالةومرادنا من  ،املاضي اال لو قام دليل على النقل واخلالمل
 ما نفهمه ونريده منها نظراق لتلقي اللغة يداق بيد أباق عن جد.تلك الكلمات هو نفس 

 .  واحلاصل: اا عهدة إثبات اا )ال حيل( كاا يراد هبا يف تلك األزمنة األعم من )يكره( هي على مدعيها
 وعدمه:  )ان يبين(ين لشيخ الطوسي: التفصيل با – 2

حيننث  – وسننيأيت دليلننه وهننو محننل علننى االخننه-علننى صننوره عنندم البينناا  املانعننةالروايننات  فهننو محننلوامننا وجننه الشننيخ الطوسنني يف اجلمننع 
ال بناس ): امنا تلنك االخنرى النيت تقنول .لطرمل االخرعلم ا وعدمبيع هرا وال إنفاقه( على صورة عدم البياا حيل  ال فانه حيمل رواية ) اكسرها

 .  البياا بإنفاقها( فمحموله على صورة
 اا هرا مغشوش فال باس ببيعه واال فال. للمشي  لو بنيم  البائعاا : حاصللوا

                                                                                                                                                                                                                                

 .101ص 7التهريب ج (1)
 0770كتاب التهريب /  كتاب التجارات / الرواية رقم   (2)
 بل هي أككر.( 3)
 تهاد من خالل دراسة خمتلف طرق اجلمع بني االخبار. وهي تصلح ايضا اا تكوا جماالق ليويض ملكه االج (4)
 ال االستصحاب القهقر   والر  ليس هو حبجه  (5)
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 الشيخ: ةوعبار 
والنر  يكشنف و خنر اانا جيناد ألنه مىت ل يبني يظنن اآللك الدراهم اال بعد اا يبني ااا كرجيوز انفاق هره  والوجه يف هرا اخلرب انه ال)

ـل ٍم قِـاِل: قـألنـتأ أل ِ ))ما رواه احلسني بنن سنعيد  عما ذكرناه بـ ي ِعـن  ابـنن  ِببـ ي عأِمينـٍر ِعـنن ِعل ـيِّ بـنن  ر ئِـاٍ  قِـاِل َِل ِبعنِلمأـهأ إ َلَّ ِعـنن مأِحمَّـد  بـنن  مأسن
ِها النوحِ  ) عليه السالم (ِعبند  اللَّه   م لأ ِعِليـن ِرهأ ثأمَّ يِب يعأِها؟ فـِِقاِل إ ِكا ِكـاِن بـِـينِن النَّـاس  ِكلـ ِ  فِـاِل بِـأنسِ الرَّجألأ يـِعنِملأ الدَّرِاه ِم ِيحن  (1)((اِس ِبون ِغيـن

 انتهى.
إال انه ال يفني حبنل مشنكلة التفنالف الظناهر  االشكال والتعارض بني الروايتني  واا كاا وافياق حبلاا كالم الشيخ الطوسي  :ولكن نقول

 .اا الشيخ الطوسيرواية اخرى جييب جبواب ال يستوعبه بييف ام عليه السالم فاا االم، الروايات الباقيةمع 
ِعــنن إ نـنِفــاق   ) عليــه السـالم (عــن ابـننأ ِبب ــي عأِمينـٍر ِعــن  النِحِســن  بـنن  ِعط يَّــِة ِعـنن عأِمــِر بـنن  يِز يــِد قِـاِل: ِســأِلنتأ ِببِـا ِعبنــد  اللَّـه  )): هني والرواينة

مأول   ِها؟ فـِِقاِل  الدَّرِاه م  النِمحن ِلينن  ِفاِل بِأنسِ  ) عليه السالم (ِعِليـن ثـن  (2)((إ ِكا ِجاِزت  النف ضَّةأ النم 
  ال يتطابق ظاهراق مع الروايتني. ) عليه السالم ( وهرا تفصيل اخر عن االمام

 اخرى: رواية
ــاد  بنــن  عأثنِمــاِن ِعــنن عأِمــ))االخننرى فهنني  الروايننةوامننا   ف ــي إ نـنِفــاق   ) عليــه الســالم (ِر بنــن  يِز يــِد ِعــنن ِبب ــي ِعبنــد  اللَّــه  عــن ببــي عميــر ِعــنن ِحمَّ

ِها النف ضَِّة ِفاِل بِـأنِس ب إ نـنِفاق ِهـا ِها فـِِقاِل إ ِكا ِكاِن النِغال بأ ِعِليـن مأول  ِعِليـن هنو اقنل منن الكلكنني وكنرلك  والغالنب يشنمل حنىت منا، (3)((الدَّرِاه م  النِمحن
 . دائرةاوسع  الرواية فتكواذلك  هو اككر من يشمل ما
ـل ٍم ِعـنن ِببـ ي ِجعنِفـٍر )): االخرى فهي  الروايةواما  ـٍر ِعـنن رِجأـٍل ِعـنن مأِحمَّـد  بـنن  مأسن قِـاِل ِجـاِ  رِجأـَل م ـنن  ) عليـه السـالم (عن ابـننأ ِببـ ي ِنصن

ِتاِن فـِِقاِل ِلهأ: إ نَّ ع ننِدنِا ِدرِاه ِم يـأِقالأ ِلِها الشَّاه   سن ج  ِملأ ِعِلى الدِّرنِهم  ِدان ِقينن  س  يَّةأ تأحن
   (5)((فـِِقاِل َِل بِأنِس ب ه  إ ِكا ِكاِن ِيجأوزأ  (4)

الك لنيس هنو الكلكناا او الغالنب فناا املن :عنندهم وعلينه كوننه رائجناق أ   ، يف عنرفهم جوازه أ  مضنيههاا معىن جيوز هو وهرا مقياس جديد ف
 . وامنا الرواج، ذلك غريو ا

ــل  النبِـِلــد  فِــاِل بِــأنِس ِو إ نن )) :) عليننه السننالم (قننال  الكننايففهنني عننن االمننام الصننادق يف  األخننرية لروايننةاوامننا   ــِت ِمــا ِيجأــوزأ بـِــينِن ِبهن إ ِكا ِبنـنِفقن
ل  النبِـِلد  ِفاِل  وصـلى  هنره الرواينات بنإذا اهلل تعناىل.وسيأيت بياا أربعة وجنوه للجمنع بنني  وهي مطابقة لسابقتها. ((ِبنـنِفقنِت ِما َِل ِيجأوزأ بـِينِن ِبهن

 اهلل على محمد واله الطاهرين
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 % ألا الدانق هو سدس الدرهم. 34ا  فيها غش وت وير مبا يقارب الن (4)
 .100ص 7التهريب ج (5)


