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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

وقاد ، او الوايين ااا او هاهاا مان وااوت االاوفاعاا  -ماع الووساعة  دةاملقل اوكذا البضاائع  -كان الكالم حول صحة بيع الدراهم املغشوشة 
  مودافعة وقد بينا واوها سوة للجمع بينها.د يووهم اهنا الروايا  واليت قذكراا ان ذلك يوبع 

 واالخرى خارجية  احداهما قضية حقيقية: ال تدافع بين الروايتين اذ السابعالوجه 
( فهاي رهااكسا، واماا الرواياة االخار   ( هاي بنحاو القضاية احلقيقياةبإافاقهااال باس  ان رواياة  : هاوفالوناايف  للجماع ورفاعالساابع واما الواه 

 .هماال تدافع بينف بنحو القضية اخلاراية،
 واهناا خطاباا  مث لاو ، هاذت قضاية حقيقياةفجيا  الصايام علاى الباالع العاقاه يف شاهر رمضاان ولنمهد لاذلك باذكر ملاال توضايحي: فلاو قلناا 

فاال تادافع باني ، ماري  فاان الصاوم مرفاوه عناه ألااهاذ ؛ فاان هاذت قضاية خاراياة ، : ال جيا  علياك الصاوم ملرضاكوقلنا لهاخر لشخص معني 
 واوب الصوم بنحو القضية احلقيقية وعدم واوبه بنحو القضية اخلاراية

وظاهرهااا هااو  ، البااس  بإافاقهااا مااول عليهااا فقااال:دراهم احملعاان الااه  ومااا  اان فيااه هااو ماان هااذا القبيااه امااا الروايااة االو  : ففيهااا : سااسلوه 
خاصاا  ااا اذ ور  صاورة خاصاة واااواب حالاة و عان كاان فيهاا   الكاالمواماا الرواياة اللااياة فاان ، كوهنا يف مساق القضاية احلقيقياة واحلكام الكلاي

ََ بـَـيقَن   وااص الرواياة هاو  ،مث أمار بكسارها، سل عنهاامعيناة فسا مبواصافا  خاصاة راهام    علياه الساالم (: ااه القي بني يدي االمام فيها ُللققي فَـ
َها فـََقاَل َأيقٍش َهَذا فـَقللقتل َستُّوٌق فـََقـاَل  نـق ََّ ديرقَهماً مي َوَمـا السَّـتُّوقل فـَقللقـتل قَبَـَقتَــيقني فيضَّـًة َوقَبَـَقـًة ميـنق  لَحـاٍس َوقَبَـَقـًة ميـنق يََديقهي َدرَاهيمل فََُلقَقى إيَل

لُّ بـَيقعل َهَذا َواَل إي ـقَفاقلهل  رقَها فَإي َّهل اَل َيحي ومل يار   بالكسر علاى  راهام مشخصاة وخاراياة   عليه السالم ( االمام فقد حكم (5)((فيضٍَّة فـََقاَل اكقسي
اساام (  هااذاو، : ال حيااه بيااع هااذاقااال   عليااه السااالم (وامااا القرينااة اللاايااة فهااي ان االمااام ، وهااذت قرينااة او ، ن عااام أو مطلاا يف كالمااه عنااوا

 .اشارة
ة واحلاكمااة تلااك الروايااة االخاار  املبين ااهااذت الروايااة  عااار تفااان واااه كااالم االمااام هااا معلااوم فيهااا فااال  (2 ان القضااية لااو كااااي خارايااة: مث
   .فاق الدراهم املغشوشةوا  ااجب

 :  وجه األمر بـ)اكسرها(االحتماالت اربعة فَ 
 ولووضيح ذلك اقول :

 اربعة:  احد احوماال (  اكسرها   عليه السالم (واه قوله ان 
 فاا ن( اقهااابإاف البااس   وامااا الروايااة االخاار  والاايت ذكاار ، هاا  ألهناااااااه ال حيااه البيااع واالافاااق والبااد ماان الكساار االحومااال االول :  أ(
ه  وتيوير خاص ال يعلم باه احاد فاامر يف خصوص صورة واو  ر وار ة الكساألمر ب وعليه تكون رواية، ما امي رائجة فال ه  فيهاالعملة 
  (3 بإفنائها   عليه السالم ( االمام

املغشااويف يف  ان يواااد افاا ال يريااد  االمااام وان؛ مغشوشااةاماار بالكساار الن الاادراهم    عليااه السااالم ( ان االماااماالحومااال اللااا  :  ب(
هاااذا لكااان و .(4 مااان  ابرهاااا  املساااسلةان االماااام ه يرياااد ان جيواااة اصاااه ماااا ة الفساااا  ويقطاااع  : وبعباااارة اخااار ، –بنحاااو املوضاااوعية  –الساااوق 

                                                           

 .101ص 7الوهذي  ج (1 
 به حىت لو فر  اهنا حقيقية فان واهها حيومه الواوت األربعة اآلتية. (2 
 على اانا يف هىن عن هذا الكالم، إذ يكفي االحومال إلمجال رواية  اكسرها(. (3 
 واه ينافيه الوعليه لو كان تعليال وثبي ذلك ولكن هذا ال (4 
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 .هانبه سب  اسوظهار الطريقية مع قرائاالحومال يناق  الرواية االو  اال ااه ال  ليه عليه 

االماام  ضادوثيقاة او مساوند  تصايدد أياةالايت اااول  يوهم من قبه السلطا  ااائرة ال كي: ان االمام قد امر بالكسر  ةالاالحومال الل ج (
مااع مااا نااا ماان العيااون والرصااد ملعرفااة ملااه  –كااااي لعلهااا  فااان هااذت الساالطا   لااو مل يكساارهاف، مكااان و مااان أييف    عليااه السااالم ( املعصااوم
 .أو بسصحابه   عليه السالم ( االيقاه به منعلى مآراا  وير العملة حىت اصهسووهمه بالرتويج لوي  -ذلك 
 (5 اقوصاا  سلبا  علاىاال اهنا تؤثر ، وان مل تسوخدم يف عملية الغ  العملة امليورة: ان االمام قد امر بالكسر الن واو  االحومال الرابع  (
وااو  كمياة ا ل  والرا يف وقوناا فماع يعامالال  فلو كان الادينار ، على قيمة العملة وثقة املوداول اا ا  سلبي اذلك ان للعمال  امليورة تسثا ؛ السوق

 سونخف  قيموه.فااه  (6 مغشوشة منه
 .(7 جمملة الواه فال تعار  تلك الرواية الصرحية اجملو ة الافاق تلك الدراهم املغشوشة –هذت الرواية باالحوماال  االربعة : اذن 

 ت البحثمن ثمرا
 :  واستظهار بعضها، عديدة (السبعةالمحتملة )الوجوه وفهمه وتحليله عبر قرح الى فقه الحديث  باإلضافةوثمرات هذا البحث 
اااائي اذا كااان الطاار  االخاار يعلاام بااالغ   - وكااذلك مطلاا  البضااائع املقلاادة -الاادراهم املغشوشااة الوعامااه بفهااي ان  امااا اللماارة اخلارايااة

 .مقلدة اهناأو والويوير 
البااائع يعلاام حااال املشاارتي فااان للبااائع ان يعواا  مل يكاان رائجااة يف السااوق و لااو كااااي  البضاااعةوامااا اللماارة االخاار  فهااي ان هااذت الاادراهم او 

   .وهذت مثرة مهمة ادا، السؤال عن حال املشرتي فال يليمهالرواج امارة اوعية على علم املشرتي 
يف سااائر االاوفاعااا  ماان الواايين وهاهااا وهااذت اوااائج مهمااة وحيويااة للبحااة  العملااةو  لااه ان يسااوفيد ماان فهااي ان املاايور جياا اللاللااةامااا اللماارة 
 بعد الوعميم.

 ضعف السند: الوجه الثامن
عيفة اااه باىن علاى ان هاذت الرواياة ضا حية، كرت السيد الروحا ؛ ذ من خالل العو  للروايا  احملرمة واالمرة بالكسرويواد واه اخر يظهر 

 وسيسيت كالمه ومناقشوه. د فوسقط عن املعارضةالسن
 الطاهرين واله محمد على اهلل وصلى

                                                           

الساالمية مان خاالل وضاع وهنا اذكر أمرا  مهما  وهو ااه الباد مان االهوماام باالقوصاا  مان اهاة الونظاا الفقهاي والوطبيا  العلماي وكاذلك االهوماام بوقوياة العملاة ا (5 
قااد سااب  الكااه ا  ذلااك فقااد    صاالى اهلل عليااه وآلااه (السااوغراب ذلااك الن الناام االكاارم  خطااة اساارتاتيجية وعلميااة تعومااد علااى القااران والساانة يف ذلااك، وال جمااال 

ا  اساالمي صاحيح امضى مسسلة النقد به وكر   مراعية النقد بدل اظام املقايضة املعهاو  يف اجملومعاا  البدائياة  أي بياع بضااعة ببضااعة( واسا  االسا  القوصا
للنهاو  باقوصاا  املديناة املناورة مث ساائر    صالى اهلل علياه وآلاه (ذلاك  أي املخطاط االقوصاا ي الاذي اتبعاه النام وقوي وموني، ولكن ول سف مل جناد مان  اة 

ه ذكرها من بااب الدول الوسعة اليت خضعي حلكوموه( من الفقهاء االسالميني عدا شخص من امللحدين إذ ذكر بنو ا  هامة من خطط الرسول االقوصا ية، إال اا
نها هو ما ا     اا باطه( فقد عقد  له إلثبا  لوا م باطلة ها ال مة واقعا  وعليه فان مسؤولية الفقه االقوصا ية تقع على عاتقنا بقوة والنكوص ع كلمة ح  يرا

بنحو معا ال  اقوصا ية تدير رحى احلياة ا  ما جندت من الوبعية االقوصا ية يف البال  االسالمية للغرب او الشرق ذلك ان القوااني االنية مل توم صياهوها وبلورهتا 
اعاة واااحاة ملان أرا  وتسخذ بيد املسلمني لراحة الادايا قباه االخارة، ولاذا فعلاى رااال الادين والفقهااء واملخوصاني ولاوج هاذا احلقاه كيماا تكاون احللاول اااهية واا

 العمه اا.
 وإن مل يسوخدمها فرضا  مال ُكها. (6 
 الرواية هو الواه األول أي الطريقية للغ  كما سب  فونبه كما سب  واه مجع الشيخ الطوسي فالحظه.على اانا قلنا ان ظاهر  (7 


