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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
 تتمة االحتماالت في كالم الكشي

كما سبقت شواهد   ،)أمجع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن مجاعة وتصديقهم( هي ثالثةيف قول الكشي سبق ان احملتمالت 
فتفيددد توثيددق ر ددال  ) عليدده السددالم (وصددوالإ إا املعصددوم  الراويددات مددن حيددا ا سددنا ومؤيدددات علددى االحتمددال األول )وهددو صددحة 

 (. وحينئذ نقول:سلسلة السند كلهم
وهدو صدحة الروايدات األعدم مدن كو دا )فذاك وإال فان املعىن الثاين  –تبعاإ  –ويل والفقيه إن متت تلك األ لة عند الر ايل أو األص

ان مفدا  تلدك العبدارة )، هو احملتم  ون الثالا وهدو (لصحة ا سنا  أو لصحة املضمون بالقرائن اخلار ية وإن كان السند غري صحيح
 .(ثيقهم فقط با م ال يكذبونان أصحاب ا مجاع صا قون يف نقلهم عن الغري وان مفا ها تو 

 قصد ِصرف وثاقة اللهجةوهو من األدلة على رد االحتمال الثالث: 
 والدليل على املدعى:

، وال يطلدددق )الصدددحيح( (1)أوالإ: ظهدددور لفدددح )الصدددحيح(  شدددتقاته يف املطدددابق للواقدددع أو  و األثدددر فانددده مقابدددل البا دددل أو الفاسدددد
ون املدتكلم فيقدال كالمده صدحيح أا يطدابق للواقدع ولدو أرا وا كونده ثقدة يف نقلده لقدالوا هدو ويقصد به الصدق بل يوصد  بده الكدالم  

 .(هو ثقة)غري  (كالمه صحيح)فان  صا ق ال هو صحيح أو كالمه صحيح
 أا ال يوص  بد)صح( الفاعل بل الفعل والقول فقط. (2)زيد واجلامع انه ال يقال صح  

أريد به )صح كالمه( أا  ابق الواقدع و)صددق( أا    (صح وصدق)ر فانه إ ا قيل  ليل آخ (صح)إا  (صدق)ثانياإ: ان ضم 
 .فاألول صفة للقول والثاين صفة للقائل يكذب

أال تدر  انده لدو قيدل كدل مدا قالده  ثالثاإ: ان ظاهر املوصول يف )تصدحيح مدا يصدح عدنهم( هدو الروايدة أا احملكدي ال احلكايدة بنفسدها
 صحيح أا ما نقله هو كما نقله. فتدبر هه فالن عن املر ع فهو صحيح أريد به ان مقولفالن فهو صحيح أو كل ما نقل

فدان هدذا الفهدم غدري عدريف وا دم ثقداة هدو تدوثيقهم بدا م ال يكدذبون  (يصدح عدن مجاعدة مدا فال و ه الحتمدال ان املدرا  بدد)تصحيح
 باملرة.

 ما استظهره المشهورالمعنى الثاني هو 
قدق الدداما  يف الرواشدح الوحيد البهبائي يف فوائدد  الر اليدة واحمل كما نقل الشهرة على  لك (3)هذا املعىنولذلك استظهر املشهور 

 السماوية
 الظاهر املنساق للذهن من هذ  العبارة.هو كما ان أبا علي احلائرا يف منتهى املقال قال: ان هذا هو املعىن 

 ين والتقي اجمللسي واحملدث البحراين يف الفوائد النجفية وآخرون.كما انتخب هذا املعىن الشيخ البهائي والشهيد الثا
                                                           

 أو التام يف مقابل الناقص. (1)
 إال لو أريد مقابل مرض، وهو ال يرتبط باملقام. (2)
 وهو الصحة القدمائية )على ما نسب إليهم( وان املرا  صحة املضمون األعم من كونه لصحة السند أو للقرائن. (3)



 (842هـ الدرس )1341شعبان  11 الثالثاء..............................................................المكاسب المحرمة )بيع الدراهم المغشوشة والبضائع المقلدة( ..

 

وخرب حريز وإن كان مرسال، إال انه يف السند محا ، وهو ممن امجعدت العصدابة علدى تصدحيح مدا إ  قال) (1)ظاهر اجلواهر انهكما 
صحيح املضمون والرواية األعدم مدن يصح عنه، فال يقدح ضع  من بعد ( فقوله )فال يقدح ضع  من بعد ( صريح يف انه استفا  ت

 .فان نفي األخص ال ينتج نفي األعم التصحيح السندا أو املضموين ولذا ال خيل بصحتها عدم صحة السند
 المغشوشة والبضائع المقلدة، صحيحة؟ ممسألة: هل المعاوضة على الدراه

   أو شبه  لك.  فعا لشر  ن أو بدفعها للظا سبق: ان الدراهم املغشوشة جيوز االنتفاع هبا بالتزي  
  لك للنا(( كما هدو صدريح صدحيحة حممدد بدن املعاوضة عليها )إ ا بني  مطلق  واز بيعها و  :وقد اتضح من عرض األ لة وحبثها

مسددلم وروايددات أخددر  عديدددة سددبق بعضددها، واندده جيددوز أيضدداإ إ ا كددان هددذا النددوع مددن التزويددر رائجدداإ كمددا هددو صددريح روايددات أخددر  
املغشوشددة بددني النددا( يعددد  امددارة نوعيددة علددى علددم املشدد ا بددذلك فددال حا ددة  لدددراهم لددك ألن رواا البضدداعة املقلدددة واو  (2)؛مضددت
 . عالمه

 عليها أدلة صحة المعاوضة
 و لك لو و : ،والصحة حكم وضعي واجلواز حكم تكليفي ،ومن  لك اتضح ايضاإ صحة املعاملة الواقعة عليها

 .(3)للمالزمة العرفيةوضعاإ املة شرعاإ صحت األول: انه إ ا  ازت املع
لصددحة املعاملددة إ ا كانددت  ات منفعددة حمللددة مقصددو ة، فا ددا  ات منفعددة بددل نظددراإ الثدداين: ان  لددك هددو مددا تقتضدديه القواعددد العامددة 

 كما ا ا مقصو ة.  ،حمللة إ  ال غش بعد البيان أو الرواا، وهي ومالية أيضاإ 
الدددراهم لمددل عليهددا  يعمددلفددان قددول ا مددام الصددا ق عندددما سددسله حممددد بددن مسددلم: الر ددل الثالددا: لعمددوم الروايددات وإ القهددا 

  لددك فددال بددس(( ظدداهر يف احلكمددني التكليفددي والوضددعي أا اندده  دددائز )إ ا بددني   :) عليدده السددالم (، قولدده النحددا( أو غددري  ي يبيعهددا
  ائز لكنه با ل! وصحيح وال لتمل ان يكون املرا :

 فعده كدثمن أو مدثمن، وامدا مدن أعدم  ا نفداق لغدةإ وامدا مدا ور  فيهدا )ال بدس( بقنفاقهدا( فدان االسدتدالل بده يدتم امدا علدى  عدو  ان 
 على  عو  التكنية به عن مطلق النقل واالنتقال. فتسمل

 (5) و  املنفعة هلا املستفا  من خرب موسى بن بكر(أل ل عدم و  (4)ي ان فقه الصا ق نقل عن املريزا النائيين انه )افىت بالفسا 
 .ستسيت بعد قليل الظاهر عدم صحة النسبة فانه أفىت بالفسا  ال أل ل عدم و و  املنفعة هلا بل جلهة أخر  أقول:

 تفصيل الميرزا النائيني في المسألة
 سلتناوال بس( بنقل مو ز كالم املريزا النائيين ملا فيه من الفائدة يف خامتة مس

 ال يعدد وفدا إ  فانده املغشدو  املددفوع يف مقدام الوفدا امدا و  ،: ان البيع إن وقع علدى الكلدي فدال إشدكال يف صدحته(6)قال ما ملخصه

                                                           

 .316ص 2اجلواهر ا (1)
 ا )ال بس( به إ ا كان جيوز( و)إ ا انفقت ما جيوز بني أهل البلد فال بس(( وغري  لك مما مضى فرا ع. ا  فيه (2)
 إن   نقل بظهور اجلواز يف املعامالت يف الوضع كما ا عي، وقد ناقشنا  يف حمله. (3)
 أا فسا  املعاوضة على الدراهم املغشوشة وضعاإ. (4)
 .253ص 22( فقه الصا ق ا5)
 .24-22ص 1املكاسب والبيع للمريزا النائيين ا ( كتاب6)
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 فعليه ان يدفع إليه غري .
ي  ،يسعيبداإ وإال فخيدار التددل د  فدالبيع صدحيح ولده خيدار العيدب إن ع د (1)وإن وقع على املعني الشخصي فدان كدان الغدش يف اهليئدة

 االنصارا يف تفصيله  ا ال يهمنا اآلن. ناقش الشيخ  
املدا ة بسكملهدا مدن غدري  دنس الددرهم بدان كاندت كلهدا ًاسداإ مدثالإ فدالبيع با دل لعددم وقوعده  توان كان الغش يف املا ة فدان كاند

 على هذا النحا(.
ا( فانه ال يقال خبيار تبعض الصفقة وإن كانت املا ة خمتلطة من فضة  عدم انفصال أحدمها عن اآلخر فال يصح البيع  كانملًو

 انتهى -يف اجلميع 
 (2)اآلخدر ال ميندع اخليدار إال لدو أخدذ اجلدز فداختال همدا ، وامدا الظاهر ان له خيار تبعض الصفقة لتبعض ما وقع عليه البيدع أقول:

 ر اخليارات أيضاإ.على ًو القيد ال الشرط وهذا سيال يف كافة مصا يق خيار تبعض الصفقة بل يف سائ
نددائني هبددذا الدددرهم فيكددون احدددمها إأو  وبعبددارة أخددر : اندده وإن   ميكددن الفصددل بالفعددل لكندده يقبددل الفصددل بددالقوة، كشددرا  كتددابني

 الحدمها واآلخر لآلخر، كما ميكن فصلها بالتذويب بعد ال اضي.
 . فتسمليف املشاع واحلاصل ان حاهلما يكون كحال مطلق الشريكني

املريزا استدل على و وب الكسر برواية اجلعفدي وعلدى و دوب ا تدال  خبدرب موسدى بدن بكدر )الددالني علدى و دوب الكسدر  ي ان
ا ألن األمدر با لقدا  يف البالوعدة كنايدة عدن عددم ماليتده وهدو خمدتص  د)حسماإ ملا ة الفسا ( ي استظهر عدم و وب إعدام املدا ة نظدراإ 

 فينحصر يف القسم الثاين الذا كان الغش فيه من  هة املا ة كامالإ مما ال قيمة هلا كالرصاص(. هباإ ا   يكن ملكسور  مالية معتد 
يف الددراهم كمدا   يكدن مدور   ه صدورة ندا رةفظهر انه مفص ل ال مطِلق كما تومهه فقه الصا ق، على ان ما حكم بالفسا  فيه لعل  

  العا  واهلل .(3)السؤال يف أكثر الروايات إن   يكن كلها
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 ( بان كان اخلتم على الدرهم مشوشاإ أو كان شكله وعلته الصورية عليلة. 1)
 ( أو االنضمام.2)
 ( إال لو ا عي مشول إ الق بعضها فتسمل.3)


