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عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ الْحَلْفِ 
اًِوا   َ رَحْىرِ  25ِ« 1»• رَاصِ دىَ بَابُ كَرَاهَةِ الْحَلْفِ عَلَى  الََْْْى ِ  َ الرىا

الْحَلْفِ كَاذِبا 
عَرِعا عَىنِ « 2»-22888-1• مُحَمَّدُ بْنُ  َعْقُوبَ عَنْ أَبِى  عَلِى ا الْشَعىْ

بَ عَىنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِ ا الْكُوفِ ا عَنْ عََُْْسِ بْنِ هِرَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ رَغْلِى
 َ -وَامَ أَمِْرُ الْمُؤْمِنِْنَ ع عَلَ  ًَارِ ابْنِ أَبِ  مُعَىْْ ٍ: وَالَرَفَعَهُأَبِ  حَمْزَةَ 

 فَإِنَّهَىا أَوِلُّىوا الْشَ ْمَىانَ-فَقَالَ  َا مَعَاعِرَ السَّمَاسِرَةِ-كَانَ رُقَامُ فِْهَا الْإِبِلُ
.مَنْفَقَةٌ لِلسالْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرابْحِ

419: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ الْحَلْفِ 

 َ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَدْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّىدِ بْىنِ « 3»-22889-2•
  عَنْ ًُرُسْتَ بْنِ أَبِىعُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِْسَ  عَنْ 

هِمْ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّههُ ِِلَهيْ: عَنْ أَبِ  الْحَسَنِ مُوسَ  ع وَالَ« 4»مَنْصُورٍ 
بِيهعُ لَا يَشْتَرِي ِِلَّا بِيَمِينٍ وَ لَا يَ-أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً-«5»

.ِِلَّا بِيَمِينٍ

419: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ الْحَلْفِ 
.«6»رَ َاهُ الرَّْْخُ بِإِسْنَاًِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ  َ •
 َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َحَْْ  عَنْ أَحْمَدَ بْىنِ مُحَمَّىدِ بْىنِ « 7»-22890-3•

رِ عَنْ أَمِْىرَفَعَهُعِْسَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِ  إِسْمَاعِْلَ 
لْعَةَ  َ  َالْمُؤْمِنِْنَ مْحَىقُ ع أَنَّهُ كَانَ  َقُولُ إِ َّاكُ ْ  َ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ  ُنَفاقُ السىا
.الََْرَكَةَ

419: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ الْحَلْفِ 
•______________________________

أحاً ث9فْه 25الَاب -(1)
.2-162-5الكاف  -(2)•
.3-162-5الكاف  -(3)•
.عن إبراهْ  بن عَد الحمْد-ف  المصدر ز اًة-(4)•
. وم القْامة-ف  المصدر ز اًة-(5)•
.56-13-7التهذ ب -(6)•
.4-162-5الكاف  -(7)•

419: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ 
. َ رَ َاهُ الرَّْْخُ مُرْسَل ا عَنْ أَبِ  عََْدِ اللَّهِ ع« 1»-22891-4•

ولُ اللَّىهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِ ا بْنِ الْحُسَْْنِ وَالَ« 2»-22892-5• وَالَ رَسىُ
نَّاعِ أُ-ص  َ ْلٌ لِتُجَّارِ أُمَّتِ  مِنْ لَا  َ اللَّهِ  َ بَلَ   َ اللَّهِ مَّتِى   َ  َ ْلٌ لِصىُ

.مِنَ الَْْوْمَ  َ غَدا 

 420: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ 

 َ فِ  الْشَمَالِ  عَنِ الْحُسَْْنِ « 3»-22893-6•
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إًِْرِ سَ عَنْ أَبِْهِ عَنْ مُحَمَّىدِ بْىنِ 
  الْحُسَْْنِ بْنِ أَبِ  الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّاًِ بْنِ عِْسىَ 
عَنِ الْحُسَْْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَىنْ أَبِى  عََْىدِ اللَّىهِ

رَكَ ِِنَّ اللَّهَ تَبَا: جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّاًِقِ ع وَالَ
.نِوَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَيْمَا

 420: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



12

تَحْدِ ِ وَ الْمُحَهارَِِ مُعَامَلَهةِ  الْقَههرْ ِ مِهنْ مَُههْ
النِّعْمَةِ

َْدِ الْحَسَنُ الطََّْرِسِ ُّ فِ  مَكَارِمِ الْشَخْلَاقِ عَنْ أَبِ  عَ« 4»-22894-7•
َِلَ إِزَارَهُ  َ الْمُنَ-إِنَّ اللَّهَ  َُْغِضُ الثَّىانِ َ عِطْفَىهُ: اللَّهِ ع وَالَ فاىقَ  َ الْمُسىْ

.سِلْعَتَهُ بِالْشَ ْمَانِ
وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَىةٌ لَىا:  َ عَنْهُ عَنْ أَبِْهِ وَالَ« 5»-22895-8•

ظَمَةِ  َ الْمُرْخِ  ذَ ْلَهُ مِنَ الْعَ- ُكَلامُهُ ُ اللَّهُ  َ لَا  ُزَكاْهِ ْ  َ لَهُ ْ عَذَابٌ أَلِْ ٌ
ارَى  َ وَلَُْىهُ  َ رَجُلٌ اسْتَقََْلَكَ بِنُورِ دَدْرِهِ فَتَوَ-الْمُزَكا  سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ

.مُمْتَلِئٌ غِرّا 

 420: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



13

الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ 
•______________________________

.57-13-7التهذ ب -(1)
.3584-160-3الفقْه -(2)•
.6-390-أمال  الصد ق-(3)•
.110-مكارم األخالق-(4)•
.110-مكارم األخالق-(5)•

 420: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ 
: وَالَع ْهِفِ  رَفْسِْرِهِ عَنِ السَّكُونِ ا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِالْعََّْاعِ ُّ •

.«1»وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  َ ذَكَرَ مِثْلَهُ 
ظُرُ ثَلَاثَةٌ لَا  َنْ:  َ عَنْ أَبِ  ذَرا عَنِ النََِّ ا ص أَنَّهُ وَالَ« 2»-22896-9•

نْ وُلْتُ مَى- َ لَا  ُزَكاْهِ ْ  َ لَهُ ْ عَذَابٌ أَلِْ ٌ- َوْمَ الْقَِْامَةِ« 3»اللَّهُ إِلَْْهِ ْ 
 َ الْمُنَفاىقُ -وَالَ الْمُسَِْلُ إِزَارَهُ خَُْلَىاصَ  َ الْمَنَّىانُ-هُ ْ خَابُوا  َ خَسِرُ ا

.سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَعَاًَهَا ثَلَاثا 
اصَ اللَّىهُ « 4» َ  َشْرِ  مَا  َدُلُّ عَلَ  ذَلِكَ هُنَا : أَوُولُ•  َ فِ  الْشَ ْمَانِ إِنْ عىَ

«5».

 421: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ 
•______________________________

.69-179-1رفسْر العْاع  -(1)
.70-179-1رفسْر العْاع  -(2)•
.ال  كلمه  اهلل-ف  المصدر-(3)•
26من الَىاب 1 ار  ما  دل عل  بعض المقصوً ف  الحد ث -(4)•

.من هذه األبواب
من هذه األبواب،   2من الَاب 7، 3، 2، 1رقدم ف  األحاً ث -(5)•

من الَاب 13،   ف  الحد ث 46من الَاب 36، 33، 2ف  األحاً ث 
.من أبواب األ مان4  1من أبواب جهاً النفس،   ف  الَابْن 58

 421: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اعِ داً وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الهدِّينَارِ دِينَهاراً فَصهَ
الْحَلْفِ عَلَيْهِ 

ْْهِ  َ عَدَمِ بَابُ كَرَاهَةِ الََْْْ ِ بِرِبْحِ الدا نَارِ ًِ نَارا  فَصَاعِدا   َ الْحَلْفِ عَل26َ« 6»•
رَحْرِ مِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ  َعْقُوبَ عَنْ أَبِ  عَلِ ا الْشَعْعَرِعا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ« 7»-22897-1•
و عَبْهدِ دَعَا أَبُ: وَالَأَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ عََْدِ الْجَََّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ 
هَّهزْ وَ قَالَ لَهُ تَجَ-فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ-اللَّهِ ع مَوْلًى يُقَالُ لَهُ مُصَادٌِِ

مَتَهاعٍ وَ قَالَ فَتَجَهَّهزَ بِ-فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا-حَتَّى تَخْرُجَ ِِلَى مِصْرَ
تَقْبَلَتْهُمْ قَ-فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْهرَ-خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ ِِلَى مِصْرَ افِلَهةٌ اسهْ

فَََأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّهذِي مَعَهُهمْ مَها حَالُههُ فِهي -خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ
-يْ ءٌفَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَ-وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ-الْمَدِينَةِ

 421: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اعِ داً وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الهدِّينَارِ دِينَهاراً فَصهَ
الْحَلْفِ عَلَيْهِ 

وا-فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا• مِهنْ رِبْهحِ مَتَهاعَهُمْ عَلَهى أَنْ لَها يَنْقُصهُ
رَفُوا ِِلَهى الْمَدِي-الدِّينَارِ دِينَاراً -نَهةِفَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصهَ

احِدٍ وَ مَعَهُ كِيََانِ كُلَّ وَ-فَدَخَلَ مُصَادٌِِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ هَذَا الْهخخَرُ -فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ-أَلْفُ دِينَارٍ
رِبْحٌ 

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اعِ داً وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الهدِّينَارِ دِينَهاراً فَصهَ
الْحَلْفِ عَلَيْهِ 

فَحَدَّثَهُ -وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَتَاعِ-ِِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌفَقَالَ •
فُونَ عَلَهى فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِ-كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا

ثُمَّ أَخَهذَ -أَنْ لَا تَبِيعُوهُمْ ِِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً-قَوْمٍ مَُْلِمِينَ
هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِهي هَهذَا -أَحَدَ الْكِيََيْنِ وَ قَالَ

مُجَالَدَةُ الَُّيُوِِ أَهْوَنُ مِهنْ طَلَهبِ-ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادُِِ-الرِّبْحِ
.الْحَلَالِ

أحاً ث3فْه 26الَاب -(6)•
.1-161-5الكاف  -(7)•

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اعِ داً وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الهدِّينَارِ دِينَهاراً فَصهَ
الْحَلْفِ عَلَيْهِ 

.«1»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَاًِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َعْقُوبَ مِثْلَهُ •
.58-13-7التهذ ب -(1)•

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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