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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ8ٗ) 

 نمقطوع البطال (ٔ)مضمون رواايت األلفي شاة ان مناقشة دعوى
ىا ال عااىو نىا، وأن  ااىموالا ا طىو  اىن   ولكن قد يورد علىى اىا رهىر   أقىول  هى   الىروامت ااىاإا  إه أال 

البطالن، حيث إن ه ليس قيمىة هىو  ريعىش عنىرون ،ىاة ، اعارضىة  ىا دل  علىى أن  الديىة ألىم ،ىاة، إتقمىو علىى الت ي ىة، 
دلواإ تها للعاا ة على اا يف ادلغين(
 ريوجو   (2 

ه األول  ان قولىىه  وأن  ااىموالا ا طىىو  الىبطالن، حيىىث إن ىه لىىيس قيمىة هىىو  ريعىش عنىىرون ،ىاة (  ىىش  م، ريىىو الوجى
  – م الغىنمي  ا طو  الصقة رينهادة التاريخ والروامت والوجىدان، إىان ق ىعلى ال اعدة إن مل يكن الصقيح ان ااموالا 

انىىة وابخىىتال  الىىبالد، إكانىىو أحيىىاا  نصىىم دينىىار هانىىو وال اىىخمال سلتلفىىة ابخىىتال  األ    –هكىىو األعيىىان األخىىر  
 أن النيب  وأحياا  دينارا  ريو وأحياا  دينارين رينهادة اا سبق ان الروامت و شها هرواية عىروة ريىن ادعىد البىارقي 

يف الطرريبيبيبق  قيبيبيبيبات:    ييبيبيبيب   (ٗ)  مث ابع إحيبيبيباابا شيبيبيبيبارنار(ٖ)أعطيبيبيباي درنيبيبيبيبارا ليشيبيبيب ي شيبيبيبيبه شيبيبيباة   اشيبيبيبيب ى شيبيبيبه شيبيبيبيبا ن
ويف الىروامت والتىاريخ اىا يفيىد  ( 5: ابرك هللا ليب  يف فيبفقة نينيب ابلارنار والشيباة   ربت يبه  قيبات   الن 

ال طع ريى ل،، علىى انىه يهيىد  االعتبىار ادلسىل م لبداهىة اخىتال  قىيم النىياة وااريىو ابخىتال  العىرج والطلى  واحلاجىة 
وقيمتهىىا يف ريعىى   –همتوسىى    –قيمتهىا الالاائىىة دوالرا   والر بىة.. وينىىهد لىىه الوجىىدان إىان الغىىنم اقن يف العىىرا  اىى ال  

 ريالد أإري يا مخسون دوالرا .
ريعى  الىروامت، اسىىتنادا  إه ال طىع ريفسىىاد ااىموالاأ إر اىا أه ىىر ان ي طىع الف يىىه  واىن هنىا يظهىىر انىه ال يصىىح رد  

يبيبِْن اِ  ة اابن لىىيس ابلنىىادر عوداىىه عنىىه، ويىىدل علىىى رلىى، روايىىهمىىا انىىه  فلىىة  عىىن ريعىى  ادهىىات   أباىىر   ُن ِإنَّيبيب ا أاربا ايا أاابا
ر ُ  يبيبقا اليبيباِّ يبيبْ  اُِ يبيبنَُّة ِإقاا ِقينا أو علميىىة إىالال م علىىى ادتهىىد حىىع إن قطىىع ريفسىاد روايىىة لنىىبهة ع ليىىة  ( 6اِبْلِقيايبيباِ  واالنَّ
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ا ين لىى  إك ىشا  اىويتىداول األاىر ويثيىث ان ال يسىار  إه رد هىا وطرحهىا ريىو عليىه ان يبقىث ويفقى  حصىلو لديىه، 
 قطعه إه ،، أو اطمئنان أو قطع خبال  اا قطع ريه أوال .. وهللا ادلستعان.

 مناقشة دعوى محلها على التقية
الوجىىه ال ىىاين  ان قولىىه  إتقمىىو علىىى الت يىىة(  ىىش  م، ورلىى، ألن إ هىىاء العااىىة سلتلفىىون أوال ، وألن ا يىىا  الت يىىة 

 ليس إ هاء العااة إ   اثنيا  
 قية م  احاى جهات س : ألن التكتىً 

اىن احىىد  هىي اىن ان الت يىة ليسىو اىن جهىة واحىدة ريىو  يف كىث آخىر ااىا ال ىاين، وهىو كىث هىفوم، إلمىا سىبق
همىا   ،وقد اكون ان الوايل (خلليفة هادلنصور الدواني ي ا ال  ادلسمى ابإر قد اكون الت ية ان السلطان   أجهات سو

وسطوة ابدلدينة إثة اىن  حظوةالبلد  همال، رين انس ال م هانو له  وقد اكون ان إ يه ،قد اكون ان قاضي البلد
ه االىا إهى ا إضىاإة  ،الخمان( وقد اكون ان عااة العااة وقد اكون ان ريعاىهم احلاضىر يف ادلىس أو ادلبتلىى ريىه الىراوم

أو االى، أو أاب  إىال يصىح طىره جهىة احلىديث وادعىاء انىه ا يىة دىرد ان ااب حنيفىة  قد اكون ان ريع  النيعة، وعليىه
ى انىه حينى اب ريىو هانىو الت يىة اىن العىوام أو اىن ال اضىي الى م ه ىشا  ت   إر قد ال يكون شلن ي  ريك اأ قال ا ال  يوسم 

 –السىىتمالته السىىعي ويف حالىىة   اىىا يكىىون سلتلفىىا  اىىع إ ىىيههم، وقىىد يكىىون السىىلطان يف طىىور ادلداهنىىة اىىع اااىىام
إ يىىه البلىىد أو الىىىوايل، إىىالال م إحىىرا  ادهىىىات هلهىىا وعىىدم اىىىخماحم ريعاىىها اىىىع  إىىال يت ىىىي اااىىام حينئىى   اىىىن –ريىىخمعمهم 

 مث احلكم ابن ه ا احلديث هان ا ية ألنه اواإق دلال، ا ال ، إه ا هف . ،ريع 
 : الربتالف العامة وموا قة أيب حنيفة لنا وخمالفة مال وفغرىً 

  ادلسألة إ د قال أريو حنيفة ا ال  ابن الديىة عنىرة   إان إ هاء العااة سلتلفون يف ه األول وهو كث صغروموااا 
 إيكون األار علىى عكىس اىا قالىه السىيد اخلىوئي اىن ان روامت االالىين عنىر ألىم درهىم واأللفىي ،ىاة  (1 آال  درهم

 زلمولة على الت يةأ إر على ه ا اكون روامت العنرة آال  درهم زلمولة على الت ية!(.
ولكىىن النىىاإعي ، (2   االىىين عنىىر ألىىم در ىىا  ر  علىىى أهىىو الىىو  ان النىىاإعية واحلناريلىىة إه ويف ادل اريىىو  رهىى  ادلالكيىىة و 

هىىى أم  154ورلىى، ألن النىىاإعي ولىىد عىىام  يىىة الصىىادقني  عليهمىىا السىىالم( انىىهواريىىن حنبىىو شلىىن ال ينبغىىي ان اتىىوهم ا 
د ،ىىهادة الصىىاد  هىىى أم ريعىى164 ولىىد عىىام( وأمحىىد ريىىن حنبىىو 244ريسىىنتني  واىىات  ريعىىد وإىىاة اااىىام الصىىاد  

 241سنة  واات  16ريى.) 
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حنيفىة  إضىاإة إه أيب( 179عىام  واىاتهى   93إر ولد عام   عليهما السالم( ويب ى اال، هو ادلعاصر للصادقني
ألىىم درهىىم اواإ ىىة لىىرأم االىى، وروامت العنىىرة اقال  درهىىم  12، إىىروامت الىىى154واىىات عىىام  84ولىىد عىىام  الىى م

 ألم ا ية ال العنرة آال ؟ 12إمن أين ان روامت الى اواإ ة لرأم أيب حنيفة
 ال ي ال  هانو دلال، حظوة عند السلطان؟

 أو حواليهىا( وضىرريه ابلسىيا   146إر ي ال  هان رل، حينا  دون حني، إ د  ا  عليه ادلنصور الدواني ي عىام 
 اىن صىدور الروايىة إىان   يىق احلىال يفحت ان حيىث جهتىه  احلديثضراب  اوجعا  وخلعوا هتفه... إالال م على ان يطره 

مل صلىد اىن محىو ولكىن وإن احتملىو الت يىة اىن االا اىه(  ،هانو يف وقو  اى  السىلطان عليىه إىال ا يىة انىه  عىادة  
قىد إعىىو ،ىىيئا  اىىن رلىى،، اىع ان عليىىه إقااىىة الفهىىان علىى الت يىىة وال يصىىح طىىره الروايىىة ألىىم علىىى الت يىىة  12روامت الىى

 إتدرير. درد احتمال الت ية أو وجود قول للعااة على الوإا 
إهىى ا هلىىه عىىن الىىدراهم وااىىا الغىىنم إىىاألار كاجىىة لتتبىىع أقىىواذلم ومل أجىىد يف هىى   العجالىىة الفرصىىة لىى ل، إىىان إىىرج 

، ولى ل، إانىه للقمو على الت ية دلا رهرا  ان االا الحىد  جهىات سىورل، ال يكفي   إانهألفنيإمجاعهم على االا 
اى ال  إرا هىان السىلطان أو الىوايل شلالئنىا لماىام ات ىراب  إليىه. اتق  ىة، ت يىة إ ىد ال اكىون الاع إرج إمجىاعهم علىى أاىر 

 إتدرير. ولعله أتيت ان ا اتمة ل ل، إأنتظر.
 اايت ال عامل هبامناقشة دعوى ان هِني الرو 

ألىم درهىم(  واالالىين عنىرهما يرد على قوله  اااإا  إه االا ال عااو نىا( ان هى   الىروامت  روامت األلفىي ،ىاة 
وعنىرة ألىم ،ىاة وألفىي ،ىاة  الت ىدير ريىنيأوضىقنا ان اخىتال  إر ال عااو نا قبو ادمع ال ريعد ادمع ال م رهىرا  

 النىىيخ الطوسىىيهتال  ال ىىيم ابخىىتال  األ انىىة، إهىى ا ادمىىع شلىىا لىىه عااىىو  ألىىم درهىىم هىىو الخىى االىىين عنىىرآال  أو 
اىا صىرحو ريىه  امنىا، وه ا هو ادلدعى، واا ليس ريه عااو هو ريعد ادمود على ظواهر األلىم واأللفىي ،ىاة واىوهم ا ال  

 ألفىىىي دينىىىار ر ىىىم اخىىىتال  قيمتهىىىا  ابن اكىىىون األلىىىم ،ىىىاة اسىىىاو  ألىىىم دينىىىار واأللفىىىني اسىىىاوموان ادلىىىراد الىىىروامت 
 (.ا ال  

ريعىد محىو االخىىتال  علىى اخىتال  ال يمىة إتكىىون ألفىا ،ىاة ري يمىة ألىم ،ىىاة، إهى ا شلىا لعىو أ لىى   واحلاصىو  انىه
، واىىن التفىىو إليىىه هالنىىيخ الطوسىىي عمىىو ريىىه، يىى هر  ال ألنىىه التفىىو إليىىه واعىىرج عنىىهاألعىىالم قىىد  فىىو عنىىه ولىى ا مل 

قىال  نعىم، قىد  عىو اىا يف النصىوص السىاري ة اىن أن  اكىان هىو  مجىو ويدل، على رل، اا سبق ن له ان ادواهر إر 
 ، ريو عن الغنيمة اامجا  على خالإه، إادلتجه محله على الت ية.(1 عنرين ان إقولة الغنم، إال أين  مل أجد عااال  ريه

                                                             

 .إتدرير إانه ريعد اا محله عليه عااو ريه، إه ا قبو اا سي هر  ان محو النيخ الطوسي (1 
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ه الىىويل قيمتهىىا، وعىن النىىيخ محلىىه علىىى أحىىد وجهىني  األول  أن  ااريىىو الىىخمم أهىىو ااريىىو، إمىىن ااتنىع اىىن ريىى ذلا ألخماىى
يف صىقيح اريىن سىنان   ... واىن الغىىنم  وقىد هانىو قيمىة هىو مجىو عنىىرين اىن إقولىة الغىنم، همىا قىال الصىىاد  

قيمىىة هىىو اب اىىن ااريىىو عنىىرون ،ىىاة( وال ىىاين  اختصىىاص رلىى، ابلعبىىد إرا قتىىو حىىر ا  همىىا يف خىىف  يىىد النىىق ام عىىن 
 ولعله أييت اخميد هالم عن رل،. ،إتأاو () 1الصاد  

 يطره سندا .طره جهة ريعاها أو و ا سبق ان وجه ادمع ظهر انه ال اعارج ريني الروامت لت  
 مناقشة دعوى ان الرواايت املعارضة هلا هي األشهر

 وهىى   الطائفىىة دلعارضىىتها اىىع اىىا دل علىىى أالىىا إن هانىىو   همىىا ظهىىر شلىىا سىىبق ان اىىا رهىىر  يف إ ىىه الصىىاد  
وقد ا دم ريع  الى، األخبىار، ال ريىد اىن طرحهىا ألن الى، النصىوص أ،ىهر ريىو  ان الدراهم هانو عنرة آال  درهم

  ش  م  (2 رلمع عليها، وسلالفة للعااة، اع أن ه   يف أنفسها  ش اعمول نا(
ان ادلنىىهور ادلنصىىور ان النىىهرة الروائيىىة هىىي ادلرجقىىة ألحىىد اخلىىفين  إر يىىرد عليىىه إضىىاإة إه اىىا ورد علىىى أسىىتار ،

 ألن الى، النصىوص  إر هىو ظىاهر قولىه ال النهرة الفتوائية واا استند إليه هو النىهرة الفتوائيىة ى اقخر،ادلتعارضني عل
ا ىو إه التعىدم  علىى انأ،هر ريىو رلمىع عليهىا( وهىي ليسىو ارجقىة إال رينىاء  علىى التعىدم عىن ادلنصوصىة إه  شهىا 

ابطىو  لكنىه صىغر   قصد النهرة الروائيىة هىان لىه وجىه  النهرة الفتوائية لثجيح رواية على رواية ريعيد ريو  ري ، نعم لو
قطعيىىة ال ا ىىىو عىىن الىىروامت األخىىىر  روائيىىة ألىىىم درهىىم وألفىىي ،ىىاة ذلىىىا ،ىىهرة  االالىىين عنىىرإر ال ريىى  يف ان روامت 

يف سلتلىم أهىم اصىادر احلىديث هالكىايف  الىروامتآال  درهم( إن مل اخمد عليهاأ ورل، لورود هى    وعنرة ألم ،اة 
وصىىوال  دل ىىو  (3 وافسىىش العيا،ىىي ونىىوادر أمحىىد ريىىن دمحم ريىىن عيسىىى و شهىىاواىىن ال راىىر  الف يىىه ي  واالستبصىىار والتهىى 

 الوسائو وجااع أحاديث النيعة إتأاو وادرير وهللا اذلادم العاصم.
 وفلى هللا على دمحم وآله الطاهرر 

 
را يف ِسواى قاِل ا اْلعااِلُ وااْلُمتيباعالُِّم شارِركااِن يف   قال رسول هللا  ييبْ  اأْلاْجِر  ِلْلعااِلِِ أاْجرااِن واِلْلُمتيباعالِِّم أاْجٌر واالا ربا

 (32ص 1الكايف  ج 

                                                             

 .22ص 44قم، ج –النيخ دمحم حسن النجفي، جواهر الكالم، اهسسة الننر ااسالاي  (1 
 .115ص 44قم، ج –السيد دمحم صاد  احلسيين الروحاين، إ ه الصاد ، اننورات االجتهاد  (2 
 هدعائم ااسالم. (3 
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