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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
 خصوصةها، وألن ععدةدوذكرنةا الةدراهم املغشوشةة لةوروا روايةا  يف ، كان البحث حول بيع الدراهم املغشوشةة والباةائع املدلةدة بشةام عةام

 .هو ذلكحبث الفدهاء يف املسألة 
وعليةه الالبةد عةن ، رم ذلةكى تةز بيةع هة ا الةدراهم واالخةر اذ بعاةها وةو  ؛ اهنم قد يتوهم ان هنةا  نناقاةا بةني الروايةا  يف املدةام كما عاى

 .االعا هل ا التوهماجلمع العريف بني الطائفتني عن الروايا  
اذ الصةم يف عسةألة اجلةواز وعدعةه عبينةا ان جةواز البيةع هةو ؛ عنها الوجه ال ي ذكةرا الشةيا الطوسةي ، كان وذكرنا اياا وجوها مخسة للجمع

 .لة يف ذلكمااا على رواية عفص  تعدم البيان اع يف صورةعدعه ان البيان و  يف صورة
 ون كر وجهني اخرين للجمع: 

 الروايات المولوية واالخرى االرشادية  بان مفاد بعضالجمع : الوجه السادس
 واعا الوجه السااس يف اجلمع الندول اليه :

فدةةه الةةان ذلةةك لةةيه حبةةرام وهةةو لةةيه ( يةةراا  ةةا احلاةةم التاليفةةي املولةةوي يعةة  ان عةةن يبيةةع ار ةةا عةة ورا او ينبإنفاقهةةاال بةةاس ....) ان روايةةة 
اللةةو كةةان  ،- كةةان  ان -ب عةةة الشةةن  عةةن الةةدين  نفةةام ع ةةم هةة ا الةةدراهم ال يرالةةع وال يسةةد  عةةاالةةان إوضةةعي إال انةةه يف اائةةرة احلاةةم ال، ثوعةةاعأ

عشةرين مخسةة و خالصةة و  مخسةة وسةبعنياالةع  المعة  ذلةك انةه، (1)عشةرين باملئةةمخسةة و ب عته عئةة ارهةم خالصةة السةلم عئةة يف قباهلةا بنسةبة ن ويةر 
% ار اً العليه نسليم الباقي، نعم للمشرتي خيار نبعض 57، وك ا لو باع الانه يف الواقع سل م ذعته عغشوشة الان ذلك ال يسد  متام املئة اليت يف

 .الصفدة
وضةعا وعةدم  اإلجة اءاىل عةدم  -بناء على ه ا الوجةه  –يشري  الانهاكسرها..( اليها االعام ) قالوذلك هو عا نشري إليه الرواية االخرى واليت 

  .براءة ال عة
 .براءة لل عةنفيد إال اهنا عن حيث احلام الوضعي ال ، عن حيث احلام التاليفي ليه حبرام بيع الدراهم املغشوشةانه  :واملتحصم

 لان احلمم على اإلرشااية خالف الظاهر كما سيأيت بيانه ضمن عناقشة كالم السيد اخلوئي رمحه اهلل.
 ضة عليهاو المصباح: حمل )اكسرها( على اإلرشاد إلى عدم صحة المعا

  عسألتني اخريني  ا:يف ععرض اجابته عن مث ان السيد اخلوئي 
 أم وب كسرها عطلداً؟ (2)؟(هم ووز الت ين بالدراهم املغشوشة1
 ؟ الدراهم املغشوشة للحاكم اجلائر (هم ووز االع2

احملةةم او املنةة ل او حةةي وضةةعها يف  كتةة يني واجهةةة،  ( علةةى حرعةةة حةةي التةة ينقةةهاكسةةرها الانةةه ال يةةم بيعةةه وانفاحيةةث اسةةتدل الةةبعض بروايةةة )
الظامل االعةاً لشةر ا أو بعنةوان ه ا الدراهم اىل  وحي إعطاء بم حي الت ين، الليه البيع الد  او االنفام هو احملرم عطلدة (اكسرها)إذ ان ؛ املتحف
 .ئتها الصورية واليت هي عنشأ الفسااقد اعر باسرها واالنائها ونغيري هي ) عليه السالم (االعام  وذلك ألن؛ الهو حرام ايااالاريبة 

، وال يةةراا  ةةا التحةةرم واحلاةةم هاةة ا ععاعلةةة ليسةةح بصةةحيحة و ةةري  اةةاة إىل انعلةةى االرشةةاا  الأجةةاب السةةيد اخلةةوئي حبمةةم األعةةر بالاسةةر
 . التاليفي ليحرم حي الت ين وشبهه
بم هو ارشاا اىل عةدم صةحة املعاوضةة عليهةا وعةدم  نركهسرا ويرم واليه ان االعر اليها ليه ناليفيا ليجب ك): واعا عبارة السيد اخلوئي الهي

                                                           

 نواالدا عع النسب يف الرواية السابدة يف الدرهم احملمول عليه عن النحاس والفاة لو كانح النسب عتساوية  (1)
 .ع الً  يف املن ل أو واجهة احملم (2)
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( هةةو حاةةم ارشةةااي اىل ان املعاوضةةة ال ندةةع وهةةي  ةةري ذكةةرا السةةيد اخلةةوئي ان )اكسةةرها وعفةةاا عةةا، (1)كال كةةاة   (جةةواز اااء احلدةةوم الواجبةةة عنهةةا
 .ه ا هو املدعى عن السيد اخلوئي، أي باطلة صحيحة

  )المصباح(مناقشة كالم 
االعةةر ذكةةرا املعةة  الانةةائي او يريةةد  ايةةال خيلةةو اعةةا ان يريةةد ؛ اذ -قرينةةة نةةدل علةةى ذلةةك  وال -ذكةةرا هةةو خةةالف الظةةاهر وبعيةةد عنةةه  عةةالاةةن 
  .وكال ا ليه بصحيح، (2)ياالرشاا

 : بيان ذلك
عدوبةة اليةه لةو خةالف  اي اذ الاشةاشرب الدواء الان ه ا االعر عنه هو اعةر ار  :للمريض الان الطبيب لو قال، ان االرشااية نرنب  بنفه اهليئة

الدةد خةةالف التعبةةري ال يصةح املعاوضةةة عليهةا هةةو عةةن الانايةة ال االرشةةاا بةةذكةةرا السةةيد اخلةوئي عةةن نفسةري )اكسةةرها(  ولاةةن عةا ه،طبيبةاملةريض اعةةر 
 .لغة وعرالا ري وارا  -الانائي  املع  وعلى أي الانه لو أراا ه ا الانه أي ه ا واملصطلُح املراا  

الةةان  (3) -وهةةو صةةريح كالعةةه  -ان اراا السةةيد اخلةةوئي الانائيةةة الةةال نوجةةد هاةة ا كنايةةة يف اللغةةة وان اراا االرشةةااية : وعلــى  ح حــاو  قــوو
  رف األعر الظاهر يف املولوية إىل اإلرشااية.كما سيأيت وال قرينة أخرى على ص    ،ذلك ليه بصحيح استدالله على

 : )مصباح الفقاهة(دليل 
 الهو: ل ي ي كرا السيد اخلوئي على عدعااواعا الدليم ا

اذ عةن البةديهي ان الصةد عةن بيعةه ؛ االعر بالاسر بانه ال يم بيعه وال انفاقه  ) عليه السالم ( عليم االعامن (4)يدل على ذلك عن الرواية)و  
  (7)(ياابم يصم بغريا ا، وانفاقه يف اخلارج ال ينحصر بالاسر

ال يةم بيةع : ) عليةه السةالم (( يف الروايةة هةو اعةر ارشةااي بةدليم التعليةم حيةث يدةول االعةام ان )اكسةرها ان السةيد اخلةوئي ية كر توضـيحه:
، االعةم اذ االعةام الةرع االخة  علةى ؛يصةح ذلةكعولوية الانه ال ( الرينب الاسر على ذلك ولو كانح )اكسرها ه ا الدراهم وال انفاقها الاكسرها

  .إذ ثبو  األعم ال يستل م األخ . وه ا ال يصح
لةةيه واسةةتنتب بانةةه انسةةان الةةان هةة ا االسةةتدالل علةةى دةةرا ذلةةك لةةو ذكةةر احةةدهم انةةه يوجةةد يف ذلةةك املاةةان جسةةم نةةام الرنةةب : توضــيا اك ــر

الخ  وال يستل م االعةم عنةه على ا االعم ال ياون اليال: رىوبعبارة اخوجوا األخ   (عم )اجلسم الناعياالثبو  وجوا الزم ياذ ال ؛ بصحيح
بم  الاسروجوب الان عدم حلية البيع واالنفام ليه الزعه  م بيع ه ا او انفاقه اذن اكسرهاعندعا يدول ال ي ) عليه السالم (واالعام االخ . 

  لك عن اون حاجة للاسر أو التوقف عليه.وقد اعت م النهي عن البيع واإلنفام ب  ميان للمالف االحتفاظ  ا او اخفائها او الت ين  ا او  ريا
 .باطم لألخ ان االعر لو كان عولويا الانه عن نفريع االخ  على االعم واستل ام االعم : واملتحصم

 .ارشاايا بعد بطالن املولوية األعرالالبد عن املصري اىل كون : هوعع
 للاالم نتمة...و  ولان نرا على كالعه إشااال  عديدة سيأيت بياهنا بإذن اهلل نعاىل.

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 ال عدم اجلواز إذ عب  كالعه على إناار احلام التاليفي وإرااة الوضعي التنبه.  واالصح هو ان ناون عبارة السيد اخلوئي عدم إج اء أااء احلدوم الواجبة (1)
 كما هو ن  قوله )إرشاا إىل عدم...(  (2)
 اذ ه ا يتالءم وعبناا العام يف ان كاالة االواعر الواراة يف حبث املعاعال  هي ارشااية ولان ه ا الاربى هلا نداش ععها يف حملها  (3)
عةن  –العاعةة  ناا العام عن أن األواعةر والنةواهي الةواراة يف املعةاعال  هةي إرشةااية، وقةد حددنةا يف حملةه عةدم صةحة ذلةك إال اليمةا الةح الدرينةة املداعيةةإضاالة إىل عب (4)

 أو اخلاصة على اإلرشااية وإال اليبدى األعر والنهي على املولوية يف املعاعال . –ارنااز عدالئي وشبهه 
 .242ص 37عصباح الفداهة ج (7)


