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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

 : بضعف سندهايات السابقة اعلى الرو الوجه الثامن: اإلشكال 
 إذقال: )واما االخبار االخر فضعيفة السند  (1)كوهنا ضعيفة السندل على الروايات السابقة با ان السيد الروحاين قد استشكذكرن

أقققول:  (2)(الكتققابوخققع اعققائم ا سققالم قققد عرفققو حالققه يف أول  ،يف طريققخ خققع ا عفققي علققي بققن احلسققني الصققليف، وال ققاين مرسققل
جا ولقق، علققي بققن احلسققني الصققليف وهققو مهمققل ق يققجكر بتوتيققخ او  ققر  يف كتقق  الر ققاللروايققة االو  ا اذ يف طريققختوضققيًامل ملققا ذكققر : 
 .فالرواية حبكم املرسلة
 المناقشة:

 قد يورا عليه:و 
أصقًاب  الجين ذكرهم الشيخ الكشي يف طبقة من اصًاب االمجاع ، وهوهو ابن ايب عمل (3)لبان املرس   قد يدفع  ر ان ما ذك 

وحبسق  هقجا  -ومعه  ،وانه )امجعو العصابة على تصًيح ما يصح عن مجاعته وتصديقهم(لكاظم والرضا عليهما السالم اا مامني 
 وسيايت مزيد بيان حول ذلك فانتظر  ،ذه  اليه املشهور إال ان يكون مبىن السيد هو غل ما، فالرواية معتعة -املبىن 

ولققجا فهققو لققي  ، يف السققند( و ققوا عبققارة ) عققن بعققا اصققًابنا رسققل لهققو م خققع موسققى بققن بكققر فكققجلك: وامققا ا ققع ال ققاين أ  
  .ال قات مطلقامل مبىن من يقول حبجية مراسيل  حبجة إال على

 افي خبر دعائم اإلسالم وجوابه مناقشات
وال  يقطقعاملغشقو  ) حقول القدرهم املزيقو او ) عليقه السقالم (واليت يقول فيهقا االمقام  هو رواية اعائم االسالمواما ا ع ال الث ف

 .اين فيقول قد عرفو حال هج  الرواية يف اول الكتابحفيعلخ السيد الرو ( حيل ان ينفخ
 :شكاالنواجمال ما ذكره ا

هقق 363والقاضي مبصقر واملتقوع عقام صاح  كتاب اعائم االسالم النعمان بن حممد بن منصور حنيفة ابن ان  :االشكال االول
 .يال كان امساعيلشيعيا اتين عشريا بق يكن 

 ال يو د اليل على وتاقته  :االشكال الثاني
 :  واب االشكالني

 :ن ميكن ان جيابولك
نقبقل روايقات  ؛ فإننقاوتاققة اللهجقة هقو  املقدار واملقال امنقا و ، يف اعتبقار الروايقةاملقدار فان هقجا لقي  اتىن عشريامل اما كونه لي  اماميا 
 ال قاة من الواقفية وغلهم.

                                                           

 وهجا لي  من و و  ا مع كما ال خيفى بل من و و  الطر  كالحقه. (1)
 .252ص 22ج ) عليه السالم (فقه الصااق  (2)
 أ  عن علي بن احلسني الصليف. (3)
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وقد اتىن عليه صاح  أمل األمل واملقابي  والشهيد ال الث القاضي نقور ، تو د االة عديدة على توتيقهففيه انه  ق يوتخ واما انه

 اهلل وغلهم ولعلنا نفصل ذلك الحقامل.
 قاضقيامل مة ابقو حنيفق وكقانوالقيت كقان مقجهبها هقو االمساعيليقة  آنقجا اتقين عشقريا متقيقا لكونقه يف الدولقة الفاطميقة  كان  والظاهر انه
 التقية.فيها فكان البد من  قاضي القضاة

 فقدان الكتاب واحتمالية الدس هوعلى كتاب اعائم االسالم االشكال االساس و 
 (1)ذلققك ان صققال  الققدين االيققويب؛ كال العمققدة يف املقققام ان كتققاب اعققائم االسققالم قققد فقققد فقق ة مققن الققزمنشققاال ولكققن نقققول ان

إذ انقه ، ومن مجلة هج  الكت  كتاب اعائم االسالم، (2)وألقى كتبهم يف النيل ةعظيم مقتلةالشيعة  منقتل عندما استو  على مصر 
ولكقن هقجا حيتقاج ا  حبقث ، فيقه حمتملقةولقجا فقان مسق لة القدس بعقد حقوامخ ةسقة ققرون أ  يف الققرن التاسقع ا جقر  انقرض م و قد 

 (3)اعمخ
ت اان هققج  الروايققإضققافة إ   يققات القق الهن باهنققا غققل تامققة سققندا فليسققو مبعتققعةان السققيد الروحققاين يشققكل علققى الرواوالحاصــ : 

ققال يف ا قواهر )ق أ قد  الكسقر على خقالف اخبقار وفتواهم، اذ ان عملهم على ا الف؛ هن ق بجع بعمل االصًاب وفتواهمال ال
 .(4)من أفىت باملنع بل الفتاوى على خالفه(

 الوجه التاسع: معارضة روايات الكسر بأصح منها وأكثر
هقو  ت اضافة ا  اعراض االصًاب املوهن  ا وهو ان هقج  الروايقات معارضقة مبقااالسيد الروحاين و ها اخر لتضعيو الروايذكر 

 انتهى.اصح سندا منها 
ت عديققدة يف هققجا اليهققا والناقصققة روايققع لو يف بققاب  ققواف انفققاق الققدراهم ا مقق (5)صققاح   ققامع احاايققث الشققيعةنقققل  أقــول:

 منها :، هي اصح سندا واك ر عداا، الباب
مققن ( عققن ابققن ايب عمققل وهققو روايققة وال كققالم يف وتاقتققه 5226ه االهققواف  وهققو تقققة لققعققن احلسققني بققن سققعيد ) الروايــة االولــى :

وهقو حريقز بقن عقن حريقز )( (6)ققه النجاشقيهو تقة بال كالم قد وتوهو شعي  بن يعقوب العقر قويف و أصًاب ا مجاع عن شعي  )
قققال البقق س ؟ : ( قققال سقق لته عققن الققدراهم ا مققول عليهققا كمققا هققو واضققح  وهققو تقققة)ضققا( عققن حممققد بققن مسققلم أيعبققد اهلل وهققجا تقققة 

 .يف ا وافوصرحية ة ًًيوهج  رواية ص، بإنفاقها
فقلققو : ه عققن ابققن ايب عمققل سقق لتهم عققن ابيققي بققن ابققراهيعققن علقق: نقلهققا الشققيخ الطوسققي يف التهققجي  واالستبصققار :الروايــة الثانيــة

 .(7) ذلك فال باساذا بنّي  ) عليه السالم (قال ؟ يًمل عليها النًاس وغل  فيبيعهاالر ل يعمل الدراهم ف

                                                           

لى مسما  بل هو من باب تسمية الشيء باسم ضد  وفعله فقد افسد الدين وقتل شيعة اهل البيو اشد القتل والتنكيل هبم وما ذلقك إال واالسم ال يدل ع (1)
 لتعصبه وبغضه وفساا  اينا وعقيدة. 

 ولعل ما امرو  واحرقو  من الكت  يصل ا  مليون كتاب، حس  كالم بعا ا ققني.  (2)
 لبه موافقة للمجه  وقد ذه  شيخ الشريعة االصفهاين إ  تصًيح رواياته. نعم عموم ابوابه ومطا (3)
 .11ص 24ا واهر ج (4)
 .222ص 23 امع أحاايث الشيعة ج (5)
 كما روى عنه محاا بن عيسى وابن ايب عمل ومها من أصًاب ا مجاع، وروى عنه يف تفسل القمي.  (6)
 ب س ويف نسخة اخرى اذا كان بني للناس ذلك فال (7)



 (541هـ الدرس )5341شعبان  8السبت .......................................................المكاسب المحرمة )بيع الدراهم المغشوشة والبضائع المقلدة( ....
اع اصقًاب االمجقيف التهقجي  واالستبصقار ولكقن املرسقل هقو احقد  الطوسقيوهج  الرواية مرسلة قد ذكرهقا الشقيخ  :الرواية الثالثة
الشقاهيه ممقل علقى القدرهم  ان عنقدنا اراهقم يققال  قا: سجسقتان فققال لقهر قل مقن اهقل  قاء  : قال طي عن ر لابن ايب نصر البزن

 .(1)ال باس به اذا كان جيوف: ) عليه السالم (فقال ؟ اانقني
جيقوف بقني اهقل  ققال اذا انفققو مقا؟ عليهقا مقولالقدراهم ا  ) عليقه السقالم (ققال سق لو ابقا عبقد اهلل ))يف الكقايف  :الرواية الرابعـة

  .((وان انفقو ما ال جيوف فال ،س البلد فال ب
عققن  فسقق لو قققوم مققن اهققل سجسققتان  فققدخل عليققه ) عليققه السققالم ( نققو عنققد ايب عبققد اهلليف الكققايف قققال ك الروايــة المامســة :

  .((ملصر  س ان كانو  وافا  ال ب))فقال ؟ عليها ا مولالدراهم 
 اخرى تدل على  واف املعامالت االخرىجمموعة ويو د  الرواياتموعة من وهج  جم

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

                                                           

 ويف نسخة أخرى ب لفاظ قريبة م المل )ال ب س به جيوف( (1)


