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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

يْهِ وَ عَدَمِ بَابُ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً فَصَاعِداً وَ الْحَلْفِ عَل26َ« 6»•
تَحْرِيمِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ« 7»-22897-1•
و  َبْددِ دَ َا أَبُ: قَالَأَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَاِِيي عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ 

هَّدزْ وَ قَالَ لَهُ تَجَ-صَأَ ْطَاهُ أَلْفَ دِننَاٍِ-اللَّهِ ع مَوْلفى نُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ
مَتَداعٍ وَ قَالَ صَتَجَهَّدزَ بِ-صَإِنَّ  ِيَالِي قَدْ كَثُرُوا-حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ

تَقْبَلَتْهُْْ قَ-صَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْدرَ-خَرَجَ مَعَ التُّجَّاِِ إِلَى مِصْرَ اصِلَدةٌ اسدْ
صَسَأَلُوهُْْ  َنِ الْمَتَاعِ الَّدِِي مَعَهُدْْ مَدا حَالُدهُ صِدي -خَاِِجَةٌ مِنْ مِصْرَ

-يْ ٌٌصَأَخْبَرُوهُْْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَ-وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ-الْمَدِننَةِ
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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

وا-صَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا• مِدنْ ِِبْدحِ مَتَدا َهُْْ  َلَدى أَنْ لَدا نَنْقُصدُ
رَصُوا إِلَدى الْمَدِن-الديننَاِِ دِننَاِاف -نَدةِصَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُُْ انْصدَ

احِدٍ وَ مَعَهُ كِيسَانِ كُلَّ وَ-صَدَخَلَ مُصَادِفٌ  َلَى أَبِي  َبْدِ اللَّهِ ع
وَ هََِا الْدخخَرُ -صَقَالَ جُعِلْتُ صِدَاكَ هََِا َِأْسُ الْمَالِ-أَلْفُ دِننَاٍِ

ِِبْحٌ 

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

صَحَدَّثَهُ -وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُْْ صِي الْمَتَاعِ-إِنَّ هََِا الريبْحَ كَثِيرٌصَقَالَ •
فُونَ  َلَدى صَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِ-كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا

ثَُّْ أَخَدَِ -أَنْ لَا تَبِيعُوهُْْ إِلَّا بِرِبْحِ الديننَاِِ دِننَاِاف-قَوْمٍ مُسْلِمِينَ
هََِا َِأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا صِدي هَدَِا -أَحَدَ الْكِيسَيْنِ وَ قَالَ

مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِدنْ طَلَدبِ-ثَُّْ قَالَ نَا مُصَادِفُ-الريبْحِ
.الْحَلَالِ

أحاديث3فيه 26الباب -(6)•
.1-161-5الكافي -(7)•
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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

.«1»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ •
.58-13-7التهذيب -(1)•

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

رِ بْد« 2»-22898-2• نِ وَ بِإِسْنَادِهِ  َنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ  َدنِ النَّضدْ
تُجَّداٍِ صِي: سُوَنْدٍ  َنْ  َبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ  َنْ أَبِي  َبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

 َلَى أَنْ لَا نَبِيعُوا بَديْعَهُْْ إِلَّدا -«3»( صَاشْتَرَكُوا صِي الْبَيْعِ)قَدِمُوا أَِْضاف 
.بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بَِِلِكَ

ي عَبْدِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ•
.«4»اللَّهِ ع نَحْوَهُ 

.712-161-7التهذيب -(2)•
.اشتركوا-في المصدر-(3)•
.3958-266-3الفقيه -(4)•
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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

 آبَائِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ« 5»-22899-3•
أَلَهُ مَِائَتَيْ دِرْهََ ٍ يَجْعَلُهََا فَِي -عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا سََ

الَ وَ قََ-إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع أَعْطُوهُ أَلْفََيْ دِرْهََ ٍ-بِضَاعَةٍ يَتَعَيَّشُ بِهَا
لُ بَعْدَ مَا أَدْبَرَ يَسْتَقْبِوَ -يَابِسٌفَإِنَّهُ مَتَاعٌ -اصْرِفْهَا فِي كَذَا يَعْنِي الْعَفْصَ

فَلَمََّا -وَ اخْتَلِفْ إِلَى دَارِنَا وَ خُذِ الْأُجَرَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ-فَانْتَظِرْ بِهِ سَنَةً
رَ-تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ إِذَا قَدْ زَادَ فِي ثَمَنِ الْعَفْصِ ةَ عَرََ -لِلْوَاحَِدِ خَمْسََ

.فَبَاعَ مَا كَانَ اشْتَرَى بِأَلْفَيْ دِرْهَ ٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَ ٍ
•______________________________

.169-322( عليه السالم)تفسير االمام العسكري -(5)

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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ا ِ داف وَ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ بِرِبْحِ الدديننَاِِ دِننَداِاف صَصدَ
الْحَلْفِ  َلَيْهِ 

ثِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى رِبْحِ الدِّرْهَ ِ عَرَرَةً فِي الزَّكََاةِ فَِي حََدِي: أَقُولُ•
وَ عَلََى رِبَْحِ الَدِّرْهَ ِ « 1»الصَّدَقَةِ بِرَيْ ءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ 

وَ « 3»وَ غَيْرِ ذَلَََِ « 2»دِرْهَماً فِي حَدِيثِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَى الصَّلَاةِ 
هِ بِالْكُلِّيََّةِ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمُؤْمِنِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكَِ

«4».

 423: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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نَةِ وَ تَقْدِنمِدهِ  َلَداسْتِحْبَابِ  ى اديخَاِِ قُوتِ السدَّ
شِرَاٌِ الْعُقْدَةِ 

«2»دَةِ بَابُ اسْتِحْبَابِ ادِّخَارِ قُوتِ السَّنَةِ وَ تَقْدِيمِهِ عَلَى شِرَاءِ الْعُق31ْ« 1»•
ادٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّ« 3»-22926-1•

عْنَِي فَقَالَ أَنَا أَفْعَلَُهُ يَ-أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً
.بِذَلََِ إِحْرَازَ الْقُوتِ

(.510-2- قد-الصحاح)الضيعة مثل البستان و الداِ -العقدة-(2)•
.3960-266-3الفقيه -(3)•

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَةِ وَ تَقْدِنمِدهِ  َلَداسْتِحْبَابِ  ى اديخَاِِ قُوتِ السدَّ
شِرَاٌِ الْعُقْدَةِ 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمََدَ « 4»-22927-2•
ا ع مِعْتُ الرِّضََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْ ِ قَالَ سََ

وَ -خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ« 5»-يَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ
« 6»لَا حَتََّى يَُدْخِ-كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَرْتَرِيَانِ عُقْدَةً

.«7»طَعَامَ سَنَةٍ 

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَةِ وَ تَقْدِنمِدهِ  َلَداسْتِحْبَابِ  ى اديخَاِِ قُوتِ السدَّ
شِرَاٌِ الْعُقْدَةِ 

أَبِي مُحَمَّددٍ الدُِّهْلِيي وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ « 8»-22928-3•
عََنِ ابَْنِ  َبْدِ اللَّهِ بْنِ  َبْدِ الدرَّحْمَنِ عَنْ « 9»أَبِي أَنُّوبَ الْمَدِننِيي عَنْ 

: بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْقَالَ •
.قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَةِ وَ تَقْدِنمِدهِ  َلَداسْتِحْبَابِ  ى اديخَاِِ قُوتِ السدَّ
شِرَاٌِ الْعُقْدَةِ 

•______________________________
.1-89-5الكافي -(4)

(.هامش المخطوط)سنته -في نسخة-(5)•
(.هامش المخطوط)يحرزا -في نسخة-(6)•
(.هامش المخطوط)سنتيهما -في نسخة-(7)•
.2-89-5الكافي -(8)•
.أبي أيوب المدائني-في المصدر-(9)•

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَةِ وَ تَقْدِنمِدهِ  َلَداسْتِحْبَابِ  ى اديخَاِِ قُوتِ السدَّ
شِرَاٌِ الْعُقْدَةِ 

.«1»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ •
ي وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِي َ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِ ٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِ« 2»-22929-4•

لْمَانُ فَكََانَ إِ-سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ-ثُ َّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُ ْ فِي فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ: حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ ذَا فَأَمَّا سََ
نَعُ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِي زُ-حَتَّى يَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ-أَخَذَ عَطَاءَهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ هَْدََِ تَصَْ

فَْتُ ْ مَا لَكُ ْ لَا تَرْجُونَ لِيَ الْبَقَاءَ كَمََا خِ-فَكَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ-وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي لَعَلَََّ تَمُوتُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً-هَذَا
-تَمِدُ عَلَيَْهِإِذَا لَ ْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْ-أَ مَا عَلِمْتُ ْ يَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَى صَاحِبِهَا-عَلَيَّ الْفَنَاءَ

.فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيرَتَهَا اطْمَأَنَّتْ
نِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمََدَ بَْ« 3»-22930-5•

تَهِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّ -رِيَانِ عُقَْدَةً ع لَا يَرَْ
.خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ-وَ قَاال إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ-حَتَّى يُدْخِلَا طَعَامَ السَّنَةِ

.«4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلََِ : أَقُولُ•
•______________________________

.3619-166-3الفقيه -(1)
.1-68-5الكافي -(2)•
.174-قرب االسناد-(3)•
من أبواب المسَتحقين للزكَاة، و فَي 28من الباب 3، و في الحديث 24من الباب 9تقدم في الحديث -(4)•

.من أبواب زكاة الفطرة2من الباب 11الحديث 
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