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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 : حرمة لهزة لبيع او انفاق المغشوش والموجوه الجمع بين الروايات المجو  

باااال ي اااول امل ااابك عاملااااش ب و اااا م  و اااة،   ااا  يف البااانيمااان  ااا  كاااال البحاااا حاااول ا اااه هاااه  اااوو بيااا  الااادراهم امل  و اااة 
 كر اااا ال عمااادة املرلااا  يف  لااا  هاااو ؟، باااال ي اااول ب صاااد ال يوااافين راااا او لااادف   ااار  اااا  او  ااا   لااا  في ااابيها ل اااري ع الئاااي

 وبينا ال هذه الروايات تبدو موعارضة ومعه فالبد من البحا عن وله مج  بينها.  ،الروايات اخلاصة الواردة يف الباب
 . الوله املنصور أربعة أخرى بعضها هووحنن بدور ا  ضيف ولوها  (1)واوضحنا ايضا بال االعالم  كروا اربعة ولوه

) واالخاارى والااد تبادو مناقضااة  ااا قااال ، (بإ فاقهااال باا   : )فيهااا وردال ال اايا الطوساي مجاا  بااني روايواني احاادا ا  كر ااا  كماا
واما ، و اال فاق ا ا بني البائ   ل وىل جتو  ل الرواية االافجم  بينها با ه ال حيه بي  هذا وال ا فاقه(، أكسرها ف: )فيها عليه السالم (

إال  ،قياد البياال ا اباا وسالبا إلدخالاهتربعياا اجلم  منه بالنظرة البدوية يبدو وهذا ، الثا ية فومن  وحترم البي  واال فاق ا ا   يبني  ل 
 (. ا ا بني  ل  فال با : )ال ال يا  يب عن  ل  بولود رواية صرحية دالة على هذا الوفصيه ا  ي ول االمام ع فيها

حبااه م اا لة هالفهااا ماا   إال ال كالمااه ر اام صااحوه لاايو بوااام ووا   اااهرا، كااالم ال اايا الطوسااي ومجعااه يباادو موجهااا: اذن
 . ومعه فا ه حيواج اىل ترميم وتوميم مبا سنذكره ال  اء اهلل تعاىل مث  ذكر بعد  ل  الولوه االخرى للجم  لروايات األخرىا

 الوجوه االخرى للجمع:
 لكونها أخص مطلقا   لألولىالثانية تخصيص الرواية : جه الجمع الثالثو  

ال تعااري يف الباني   اول: ا اه ا   ؛حلاه م ا لة الونااقمل املواوهمبا ة ال حنواج اىل مؤ اة ك واضح وبه  الثالا فهو مواما وله اجل
هاي اخام مطل اا مان ( اكسارها فا اه ال حياه بيعهاا وال ا فاقهاا: )والاد ي اول االماام فياه ةالل الرواياة الثا يا؛ باني الرواياة االوىل والثا ياة

حبساااب اب اااات الفضاااة  –الساااؤال فيهاااا عااان  اااوع خاااا  فياااة الثا واماااا ، لاااواو اال فااااق مطل اااا تفيااادا  االوىل ؛ عليهاااا ماالوىل فوو اااد
 .(2)ال  وو ا فاقهاا ه بي  دراهم كهذه و  وعدم حليةفيذكر االمام ا ه البد من ال سر  -والنحا  والنسبة بينها 

علاى بينهاا  ا  ولاه اجلما  اصاوليا؛ الرواياات  يوعاري لب ياة  با اه كاره ال ايا الطوساي بالادفاع عناه  ورذا الوله مي ان تارميم ماا
 . (3) اهره الوعاري على ما ال اعدة فرك ف

 : بيان ذلك
 الروايااةإ  ال ؛ اخام بنسابة خاصاة فهاي سابة احلماه وال ا   مصارحاش بااجلواو ما  حتدياادهاا الابعمل من ال الرواياات االخارى لااء

ا ا لااوت الفضاة : )فو اول األخارىاياة الرو  امااا  كر اا هاي مطل اة كما ،الادراهم امل  و اة: أك (بإ فاقهاا با   ال)االوىل والد ت اول 
، النسابة كا ا  أقاه مان هاذه اكثار مان املثلاني دول ماا كا ا  الفضاة البيا  مباااإل فااق أو هي اخم فو يد لاواو ف، (املثلني فال با 

ثلاني م يادة لرواياة فال ال الب هو اعام مان املثلاني فو اول رواياة امل( ا ا كال ال الب عليها هو الفضة)االخرى والد قال   ةالروايواما 
                                                           

 ثالث ولوه للجم ، واحدها للطرح.  (1)
و  وسي يت ال هذا اجلاواب مان حياا املاال والفواوى لايو مبنصاور لادينا ول ناه مان الناحياة الصاناعة االصاولية لاه ولاه  عام تب اى مسا لة الفواوى  صا (2)

 اوى.واعي مطابق للف ل  وهذا كالم اخر وسي يت بيال ولٍه صن
 ال تعاري به النسبة العموم واخلصو  املطلق. –أك الروايوني  –وال أوضحنا ا ه حىت يف هذا  (3)
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 ال الب 

عندما الحظ الرويوني الساب وني املوعارضوني مج  بينهما واما الرواياات االخارى ف اد اوكاه امرهاا  ال ال يا الطوسي: والمحصل
 . (4)اىل الذهن العريف واالصويل ل ول النسبة بينها هي العموم واخلصو  املطلق

 ( ن ذلك فال باساذا بي  ) حكومة وناظرية: وجه الجمع الرابع
هاي حاكماة علاى الرواياات االخارى ا   فاال با  (ا ا باني  لا  ) باال الرواياة الثالثاة وهاي: فهو ال   اول للجم وله الراب  واما ال

  ا ريوها فال م  لة يف اجلم   هي  ا رة  ا وم  ح وموها و
 : توضيح ذلك

  سا تف  للطار  االخار م ادار احلماه يف الادرهم فاال ال ا (5)بااللاو ه امل ياا  واملااله هاو البياال، فلعا الساالمال االمام عليه 
ا  قااد ت ااول الفضااة  البااة ؛ ماان ولااه وإل كا اا ( ا ا كااال ال الااب عليهااا الفضااة) وبااني روايااة النساابة بااني روايونااا هااذهف، فااال ا اا ال

وماورد اجلما  ، وليسا  الفضاة  الباة قاد يبانيرى ومان لهاة اخا، نه هذا مان لهاةقد بي   والبائ وقد ت ول  البة ،   يبني البائ ول ن 
 ،)إ ا باني  لا  فاال با  ( هاي  اضارة علاى تلا  حاكماة عليهااالبيال اال ال رواية ، والنسبة من ولههو لو بني وكا   الفضة  البة 

وسااي يت  اجملوما الارائ  يف  ل و اهالعار  باذل   معرفاة   اماارة   كااول ال لباة( الفضاة عليهااال الاب كاال   اإ ) رواياة ت ادموي اول الولاه يف 
  بيال أمت  ذا فا وظر.

 الروايات تذكر مقاييس مختلفة على سبيل البدل :وجه خامس للجمع
هاو مناا  مجيعااش  كار فيهاا  ال ماا: أك ،املوعاددة الروايااتيو الاد  كرااا يما عة مج  بني خمولف امل ا ويف هذا الوله ي ال ا ه ال

 وهذا م ياا   صصاي وكاذل   كار(   ل ا ا بني  ) ف د  كر االمام م يا ، ، كا ٍ   واك منها حت ق فهو، وماله على سبيه البدل
وهذه امل اييو يوناوب االمر فيها بني كو ا وكه منهما م يا   وعي  (ا ا لاوت الفضة املثلني)و ، ( الفضة عليهاال الب إ ا كال )

 ذا.وسي يت بيال أمت    صصية او  وعية ول نها كلها رافعة لل   واحلرمة
 ولل الم تومة 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

وا اق وماا إلفات مهم: ال الدرهم اما ال ي ول م يا وهو سوة دوا ق واما ال ي ول در ا عبديا وهو مثا ية دوا ق وهناه درهم مفي  منهاا وهاو سابعة د (4)
دوا ق والنسبة سوصولف ابعا بلحاظ  8أو  7أو  6ية السجسواين من )حتمه على الدرهم دا  ني( فال يعلم وض  الدرهم عندهم وا ه كال ورد يف روا

الل الربا ( دا  ال يعاادالدا  ني احملمولني املذكورة بالرواية الساب ة فونبه، )فال كال الدرهم سوة دوا ق فالدا  ال ي و ال الثلا وإل كال مثا ية دراهم فال
 وعلى األول تطابق هذه الرواية رواية )املثلني( على ال ي ول )لاوت( فيها مبعىن )بل  ( فصاعداش فودبر ليداش.

ج لُعه الدرهم سبعة دوا ق وقيه ا ه يف ومن الثاين بإ ارة من رله امسه ابو الب اه، ل ان هاذا حيواا  ) عليه السالم (وقد  كر وقيه ا ه يف ومن اإلمام الباقر 
 اىل مرالعة وحت يق. 

 وبني  هي اريق وضوح  ل  للم بك. (5)


