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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
لطرف االخرر عاملرا بر لق وقرد اقردم عليره لغايرة عاالئيرة كرال  ين صحة بيع املغشوش وان مل يكن غشا بان كان او كان البحث حول جواز 

ان هر ا موقروف علرى املراجعرة وال ردبر يف : قلنرا؟ ته حمرم ال عامل تكليفرا او الفهل عنوان املغشوشية حبد ذا: او غري ذلق ومعه، باملغشوش مثال
 . عن وجه مجع بينهماد من البحث وحيث اهنا بدت م عارضة فكان الب، الروايات اخلاصة باملسألة

تررردل علرررى جرررواز انفرررا  الررردراهم  احرررداماذلرررق ان ؛ ال عررراري بينهمررراقرررد يبررردو اذ  ؛دة يف البحرررثروايرررة االوا والثانيرررة ومرررا العمرررذكرنرررا ال
 .  للجمع وواحد للطرحمنها ثالثة ، وبينا ان الفاهاء ذكروا وجوها اربعة، واالخرى تدل على حرمة ذلق وعدم جوازه، املغشوشة

ة بايررد البيرران سرري فاررال ان الروايررة املطلاررة مايرردوامررا الشرريط الطو ، قررد ناقشررنا ذلررقمحررل روايررات املنررع علررى الكراهررة و  مررا احلررر العرراملي فارردا
كرنرا وذ  . (1)ليس جبمرع تععريفوجود الرواية املفصلة وه ا مجع من الشيط جار على الاواعد ل، والرواية الثانية غري اجملوزة مايدة بايد عدم البيان

 : نضيف اربعة وجوه اخرى للجمع وهيسوف ايضا اننا 
 تتمة وجه الجمع الثالث

بل هري أ  الثانيرة اخرط مطلارا مرن االوا ف  صصرها ، ل ح اج اا تعمل يف اجلمع لألواان الرواية الثانية ليست معارضة : الوجه الثالث
 .  وت ادم عليها

، فسر كون الن يجرة هري املوضروعية يف ال حررل ال الطريايرة - وهرو صرحيص صرناعيا -اجلمرع  مث اننرا لرو ال  منرا  ر ا الوجره مرن: اضافة مهمة
اذا جررازت الفضرة املثلررني فررال ) وكر لق، ( بإنفاقهررااذا كران الغالررل عليهرا الفضررة فرال بررا  ) سرريكون املرراد مررن الروايرات االخرررى كمررا يف: ومعره
 . ف  دبر، وه ا تفريع دقيق، علينا حلكمة خافية (2)بلحاظ موضوعيلها س كون ه ه كوغريها، بعد ختصيط بعضها ببعض،  با (

 الحكومة : الوجه الرابعتتمة 
هررو ان الروايررة الثالثررة املفصررلة حاكمررة علررى  –لعلرره املاصررود لرره الطوسرري بررل وهررو تكملررة لكررالم الشرريط  -وامررا الوجرره الرابررع الرر   اضررفناه 

ولرو جعلنرا . (4)ولعل ه ا ينطبق يف املارام، من احد الدليلني اا االخر فيكون شارحا ومفسرا له ومايا  احلكومة هو الناظرية، (3)الرواية االوا
االخررى  الروايراتانره يبرني ماردار مردلول )اذا برني ذلرق فرال برأ ( : ) عليره السرالم (  ك فارد يارال بران املسر ظهر مرن قولرهه ا ال فريق هو املرال

هرر ا االقررال  ف( بإنفاقهرراكرران الغالررل عليهررا الفضررة فررال بررأ    لررو) :ما قرراليهررا وان االمررام عنرردهررو بصرردد  ديررد سررعة وضرريق احلكررم املطررروح فو 
 ولعله مس بعد ف أمل، الشارحية واملفسرية لسانإال ان احلكومة   اج اا اس ظهار ، حمكوم بر)إذا بني ذلق فال بأ (

 تذكر مقاييس متعددة على سبيل البدل  الروايات: الوجه الخامستتمة 
فهر ا ( اذا برني ذلرق) :فران االمرام ع عنردما قرال؛ هري بصردد ذكرر مارايس م عرددة علرى سربيل البردل الروايراتاما الوجه اخلامس فهو ان و 

انرره يف  إالوالنسرربة وان كانررت مرن وجرره ، فهرر ا مايررا  ثران  ( لرو كرران الغالررل عليهرا الفضررة فررال برا ) :اخررى عنرردما قررال روايررةويف ، مايرا  اول
. مال ك   بني املاياسني أو املااييس ك لق إذا كان لكل  تكون النسبة  العاالء كثريا ماالروايات وعند    واف 

                                                           

 ويوجد وجه مجع اخر للسيد اخلوئي سن كره فيما بعد  (1)
 أ  ال لكوهنا غشاً. (2)
 وغريها. ف أمل (3)
ظري م عرضرا حلرال الردليل االخرر قبعرة رمحرة اهلل )ان يكرون احرد الردليلني هدلولره اللف 432وننال هنا عبرارة الشريط يف احلكومرة فهرو يارول يف : الرسرائل    (4)

ف ان الشريط قرد ورافعا للحكم الثابت بالدليل االخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبينا ملادار مدلوله  مسوقا لبيران حالره م عرضرا لره ... اه( وهنرا نضري
 موال ، والشيط تطر  إا تضييق احلكم فا.. ذكر صورة واحدة من صور احلكومة االربعة فغان احلكومة اما ان تكون موسعة او مضياة موضوعا او حم
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 مرراوهررو  امررا االول فهررو برراحلجم وبواسررطة االشرربار: ونظررائر ذلررق م عررددة كمررا يف الكررر  فرران االئمررة علرريهم السررالم ذكررروا قرررياني ل حديررده
إذ ال تطرابق برني ؛ رقرال عراقيرا والنسربة بينهمرا مرن وجره 1211هو الوزن وهرو يسراو  والطريق الثاين ، شعا2/8شع و 42شعا او  22يعادل 

   .ولكنها مالكات م عددة على سبيل البدل فال اشكال يف البني، املاياسني
 -علرم مرات لريس بينهرا تطرابق فيمرا نوهر ه العال( سرنة قمريرة 11 إكمرال، االنبرات، املري) :وهري، ويوضحه ك لق عالمات البلوغ الثالثرة

 11 أكمرلفمثال انا جند بعرض مرن ، -الفسيولوجي  -العالي والنفسي واجلسمي  ومااييس م كثرة للرشد ةكواشف م عددوامنا هي  ، -ظاهرا 
   . ف أملسنة مل يك مل عاله يف قبال بعض االخر من وجود االك مال العالي قبل البلوغ فال تالزم

اذا كران الغالرل عليهرا ) ظراهره يف البيران الش صري وان روايرة( اذا برني) ارد ذكرنرا ان روايرةولكن قد اوضحنا ما يردفع هر ا ال روهم ايضرا، ف
هي بصدد البيان النوعي لكوهنا امارة، وعليه فالنسبة هي ليست من وجره واقعرا وامنرا املر كور مرا قرياران لرفرع اجلهالرة عرن املشر   أ  ( الفضة

 لرفع الغش، فاحدما مما يكمل اآلخر.
  لغشابصدد تشخيص مصداق ظاهرها الطريقية وبعضها  الروايات: سادسالوجه ال

ومعره سرين في تروهم ، أ  الطريايرة والكاشرفية عرن الغرش، ظراهر كرل هر ه الروايرات هرو الطريايرة ال املوضروعية ان: واما الوجره املنصرور فهرو
غررش ال اهنررا ترر كلم عررن لل واملوضرروعماررام تشرر يط املصرردا   وغريهررا امنررا هرري يفأو الررداناني  ذكرررت املثلررني ف لررق الرري، ال عرراري بررني الروايررات

  .  ، وسيأيت برهانهه ا هو املدعى، املوضوع حبسل اعراف البالد والرواج وعدمهاهنا تش  ط بل ، احلكم الكلي
بضررائع املالرردة يف ألنرره لرريس بغررش اذ ال؛ ( بإنفاقهررا ال بررا سررأل ه عررن الرردراهم المررول عليهررا قررال ففرري روايررة )؛ فررال تنررايف يف املاررام: ومعرره

 .  فليس بغش  وضعها وبنائها هو على ال اليد فان السو  مع العلم  ا 
) عليره  االمرام فر لق ألن( ا اذا جرازت الفضرة املثلرني فرال بر: ) عليره السرالم (فارال ؟ عليهرا ولسأل ه عن انفا  الدراهم المررواية )واما 
عررف البلرد بغرش ألن ولريس م رداول جرار  أمرر جتراوز املثلرني مرن الفضرة فهرو  مراوان ذلرق البلرد  وعي لعررفاملوضريف ماام ال ش يط  السالم (

 . ذلق وهك ا على
 لعدم كون ذلق دارجاً م داواًل.مصدا  الغش  فألن ذلق (اكسرها فانه ال حيل بيع ه ا وانفاقه) واما رواية
 املصاديق اخلارجية فالور واملدار هو الغش والروايات بصدد بيان  :ومعه
حيررث الغررش  كررل هرر ه الروايررات تالحررو جامعررا واحرردا وهررو الغررش ف رر كر اجلررواز حيررث ال غررش واحلرمررةان  : مــن كــل  لــ تحصــل موال

  .  ه ا هو املدعى، وتفصل يف بعض املوارد الن املوضوع حبسل االعراف والرواج قد يكون غشا وقد ال يكون ك لق
 ادلة  ةثالث: االدلة على الوجه المنصور

 . وعاليةلفظية من الروايات بني ر و ادلة على املدعى والوجه املنص ثالثةوتوجد 
 امضائية المعامالت مع ارتكازية حرمة الغش  :الدليل العقلي -5

بعررة عررن نا الروايرراتف كررون كررل االسرر لة يف  وهرر ه قرينررة حاليررة –االذهرران  ل عالرري وهررو ارتكازيررة حرمررة الغررش يفامررا الرردليل االول فهررو دليرر
؛ عة حمموال عليها اجلنس االخرر بنسربة معينرةالبضايف كون  إذ ال يرى العاالء ضرياً غشا او ال،  املصدا عن كون  واالس فهام هوه ا االرتكاز 

   ه ا من جهة. –إال الغش  –بلحاظ عاالئية الفائدة واملاصد  –وال عرضي  اذ ال اشكال ذايت يف ذلق
إال لرو تصررف الشرارع  –ف عرود جبريهرا اا ارتكرازات العارالء  تأسيسريةن تكرون امضرائية ال ملعامالت هري اومن جهة ثانية فان االصل يف ا

واما املغشوش مع علم الطررف االخرر ووجرود الاصرد العاالئري امل ترل عليره فرال مشركلة ، ان الغش قبيصفويف بناء العاالء وارتكازهم ، -وحدد
 .وه ا رائج عندهم، بضائع املالدة مع وجود الاصد العاالئيلن باو ر  اجالعاالء ي ناولون ويول لق جند ؛ فيه

ظهرر عردم حرمرة املغشروش مرع العلرم والاصرد العاالئري مرن جهرة اخررى ارتكازيرة ية حرمة الغش مرن جهرة وكر لق لو الحظنا ارتكاز : ومعه
   ه ال ملوضوعية يف نسبة املثلني أو غريها.للغش و ديد مصاديامدار الطرياية أ   تدور يف ه ا املدار الرواياتكل   لنا بوضوح ان
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نصرل فران ، انصرل السرلم فانره وان كران ظراهر االوامرر هرو النفسرية اال ان الارينرة احلاليرة تا ضري الغرييرة: ويوضحه ان املوا اذا قال لعبده
وامضررائية حرمررة الغررش ارتكازيررة فرران اررام ويف امل، إلنارراذ الطفررل العررالق يف سررطص الرردار مررثالً  السررلم هررو لغايررة وغررري ومادمررة للصررعود اا اعلررى

 ملعرفة ما هو غش من غريه. الرواياتيف  األجوبة امل كورةقرينة السؤال كلها دالة على قرياية إضافة إا املعامالت 
 )إ ا كان يجوز( ) عليه السالم (قوله  -0

ان عنردنا دراهررم ياررال  ررا )): ) عليرره السررالم ( لإلمرامين اذ قررال السجسرر ا ؛ذكرترره احرردى الروايرات وامرا الرردليل الثرراين علرى مرردعانا فهررو مرا
االمررام يرجررع اا امررارة نوعيررة دالررة فهرر ه الروايررة صرررحية يف ان  ((برره إذا كرران  رروزال بررا   ) عليرره السررالم (فاررال ، الشرراهية  مررل علررى الررداناني

 .  تعد غشاً عرفاً وباحلمل الشائع، فال ذلق البلدفان ) وز( أ  كانت جائ ة ماضية يف أعراف  على الغش من عدمه
ا  واذا انفارت مررا ال  روز برني اهرل البلرد فرال بر اذا انفارت مرا: ) عليره السررالم (بر لق حيرث يارول االمرام  روايرة اخررى تصررح برل هنالرق

هرررو الطريايرررة يف الغرررش ال ان املرررال ك  إليضررراحوهررر ه الروايرررة تكفررري هفردهرررا ، االمرررام يرجرررع االمرررر اا ارتكررراز عرررريفف"  ررروز برررني اهرررل البلرررد فرررال 
   .موضوعية املغشوش

 (إ ا بّين  ل ) ) عليه السالم (قوله  -4
وامل فراهم وهر ه صررحية يف ان املرال ك هرو البيران والالبيران ( اذا برني ذلرق فرال برا ) :فيها ) عليه السالم (االمام فاد قال واما الرواية الثالثة 
 وللكالم ت مة، نالبيا معهو ارتفاع الغش  عرفاً من ذلق بوضوح

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين


