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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

 421: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



7

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)•

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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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)•

 422: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



11

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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أَسْعَاٍِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِنقَيْنِ
438( للصبحي صالح)نهج البالغة •
ه علَى لما وال[ رحمه اهلل]و من كتاب له ع كتبه لألشتر النخعي53•

مصر و أعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبَي بكَرو و هَو 
426: ص . ..... أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَاٍِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِنقَيْنِ
 مِنْهُ ْ وَ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِ ْ خَيْراً الْمُقِي ِثُ َّ •

 الْمَرَافَِقِ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُ ْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ
لََِ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلََِ وَ جَبَ
لْ ٌ لََا وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِ ُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا فََإِنَّهُ ْ سَِ 

رَتََِ وَ فِي تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَا تُخْرَى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُ ْ بِحَضْ
 شُحّاً حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اعْلَ ْ مَعَ ذَلََِ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ ْ ضِيقاً فَاحِراً وَ
رَّةٍ قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلَََِ بََابُ  مَضََ

لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ 

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَاٍِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِنقَيْنِ
مْحاف مِنَ الِاحْتِكَاِِ صَإِنَّ َِسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْصَامْنَعْ • عداف سدَ

أَسْعَاٍِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِنقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِوَ  َدْلٍبِمَوَازِننِ
:رَافٍفِي غَيْرِ إِسْ[ مِنْ]قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيََِ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فَمَنْ •

135: و ص5مبانى فقهى حكومت اسالمى؛ ج •
و : وداز آن جلوگيرى صرم( ص)از احتكاِ جلوگيرى نما، زنرا ِسول خدا •

ه بدر نرخهائى كباند خرندوصروش بدون سخت گيرى و با موازنن  دل و 
.  صوِت پِنردهيچ نك از خرنداِ و صروشنده اجحاف نباشد

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَاٍِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِنقَيْنِ
اكِينِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُ ْ مَِنَ الْمَسََ ثُ َّ •

 مُعْتَرّاً َو الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ
ماً مَِنْ[ اللَّهَ]احْفَظِ  لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَََ مِنْ حَقِّهِ فِيهِ ْ وَ اجْعَلْ لَهَُ ْ قِسَْ

لْأَقْصَى بَيْتِ مَالَِِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِ
مِنْهُ ْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌ

439: و ص(للصبحي صالح)نهج البالغة •

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَاٍِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِنقَيْنِ
يِيعِ بِتَ]اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لَا يَرْغَلَنَََّ عَنْهُ ْ بَطَرٌ فَإِنََََّ لََا تُعَْذَرُ قَدِ • ضَْ

بِتَضْيِيعََِ التَّافِهَ لِإِحْكَامََِ الْكَثِيرَ الْمُهِ [ التَّافِهِ
•

•

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

الى مالَ االشتر« ع»عهد أمير المؤمنين سند •
و عهَده -عليه السالم-نذكر في خاتمة الكتاب كتاب أمير المؤمنين•

إلى مالَ األشتر المتضمن ألهَ ّ بَرامج الحكَ  امسَالمي و آدابَه
.ليكون ختام الكتاب مسكا

303: ، ص4دِاسات صي والنة الفقيه و صقه الدولة اإلسالمية؛ ج 
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

دق الرريف و محتوياته تكون أقوى شاهد صَنفس مضامين العهد و •
ارئ على صدوره إجماال عن منبع العل  املهي و معدنهو فقد يحسّ الق
كَالم البصير على كل فقرة منه مسحة من العل  املهي و عبقَة مَن ال

.في أول نهج البالغة« ره»النبوي كما قال الرريف الرضي 
ي المتَوفى فَ)و قد روى هذا العهد الرَريف قبَل الرَريف الرضَي •

في المتوفى)الحسن بن علي بن شعبة ( من الهجرة« 406»أو « 404»
ين في باب ما روي عن أمير المَؤمنتحف العقول في كتاب ( «332»
«1». باختالف ما بينه و بين نهج البالغةو فراجع« ع»

•______________________________
.و ما بعدها126/ تحف العقول-(1)
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

بإضافة في أولهو و قال فَي « 2»روى قريبا منه في دعائ  امسالم و •
:أوله

أحسبه من كَالم: أنه ذكر عهداو فقال الذي حدثناه« ع»و عن علي »•
« ص»عهَد رسَول اللَّه : إال أنا روينا عنه أنه رفعه فقال« ع»علي 

ا فَي و يربه كون م. و فراجع«ص»قال : ذكرهكالم  عهدا كان فيه بعد 
.هذا. الدعائ  نقال بالمعنى

و كتاب الجهادو ذكر ما يجَب لألمَراء و 350/ 1دعائ  امسالم -(2)•
.ما يجب عليه 
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

رواه النَويري فَي نهايَة األرب »: في مصَادر نهَج البالغَة قَالو •
«1« ».باختالف بسيط جدّا

كدان مدن خاصدة أميدر»: أصبغ بدن نباتدةو صي ِجال النجاشي صي •
و وصديته إلدى  هدد اششدتر و  مّر بعده، ِوى  نده « ع»الميمنين 

ن محمد ابنه، أخبرنا ابن الجندي،  ن  لي بن همام،  ن الحميري،  
هاِون بن مسلْ،  ن الحسين بن  لوان،  ن سعد بدن طرندف،  دن 

«2« ».اشصبغ بالعهد
•______________________________

.430/ 3مصادر نهج البالغة -(1)
(.8/ أخرى. ط-)6/ رجال النجاشي-(2)•
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

مؤمنين من خاصة أمير الاشصدبغ كان »: في فهرست الريخ الطوسيو •
الذي عهَده إليَه أميَر  هد مالك اششدتر و عمّر بعدهو و روى « ع»

حمد أخبرنا بالعهد ابن أبي جيدو عن م... لما ولّاه مصر « ع»المؤمنين 
بن الحسنو عن الحميريو عن هارون بن مسل  و الحسن بَن رريَف

ألصبغ جميعا عن الحسين بن علوان الكلبيو عن سعد بن طريفو عن ا
«3« ».بن نباتة

.فالسندان يلتقيان في الحميري: أقول•

(.62/ طبعة أخرى-)37/ الفهرست-(3)•
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

أحمد بن محمد بدن  مدران بدنفي سند النجاشي هو ابن الجندي و •
ي ألحقنَا بالرَيوف فَ« ره»أسَتاذنا »: الذي قال هو في حقهموسى 
« .زمانه

نون ل  يذكر في كتب الرجالو و لكن من المظمجهول لي بن همام و •
كاتب أبي  ليّ محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الجدّا كونه مصحّف 

.الثقة جليل القدراإلسكاصي 
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

.سنادالثقة مؤلف قرب ام بد اللّه بن جعفر الحميري هو الحميريو •
.«ثقة وجه»: قال النجاشي في حقههاِون بن مسلْ و •
«.عامي ثقة»: قال فيه النجاشي و غيرهالحسين بن  لوان و •
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

اف سَعد الخفَّ: و يقَال لَه»: قال الريخ في رجالهسعد بن طرنف و •
بَن و لكن عَن ا« .يعرف و ينكر»: و قال النجاشي« .صحيح الحدنث

.أنه ضعيف: الغضائري
و من « ع»من خاصّة أمير المؤمنين »: و أصبغ بن نباتة قالوا في حقه•

«.أجلّاء أصحابه مركور
بدن  لي بن أحمد بدن محمددفي سند الريخ فهو ابن أبي جيد و أما •

.من مرايخ امجازةو و لعل ذلَ يلحقه بالثقاتأبي جيد 
.و محمد بن الحسن هو ابن الوليد الثقة جليل القدر•
.و الحسن بن رريف كوفي ثقة•
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الدى مالدك « ع»سند  هدد أميدر المديمنين 
االشتر

. كما مرّأن السند ال بأس به و إن اختلفوا صي سعد بن طرنفصالظاهر •
.هِا

مرّ مَن مضافا إلى شهرة العهد و تلقي األصحاب له بالقبولو و إلى ما•
.هذا. شهادة متنه على صحته إجماالو فتدبّر

ة و أوصي رجال الدين و الملَ المتعهدين بأن يَداوموا علَى مطالعَ•
مَاله  و هذا العهد النفيس و يداقّوا في مضامينه و نكاتهو و يطبقَوا أع

د حكَى و ق. نراطاته  السياسية و االجتماعية على دساتيره و دقائقه
هد الكبيَر في كتاب تنبيه األمة أن المجت-طاب ثراه-العالمة النائيني

-رّهقَدّس سَ-العالمة الفذّ في عصره الحاج الميرزا حسن الريرازي
.كان يداوم على مطالعة هذا العهد القيّ 
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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)•
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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 رَهْرُهُ 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 
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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
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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)•
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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 هَْدِكَ 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 رَهْرُهُ 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 للزكَاةو و فَي 28من الباب 3و و في الحديث 24من الباب 9تقدم في الحديث -(4)•

.من أبواب زكاة الفطرة2من الباب 11الحديث 
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هِْْ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ  ِنْدَ شِدَّةِ ضَرُوَِتِ
بِيَعَ بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ عِنْدَ شِدَّةِ ضَرُورَتِهِ ْ بَِأَنْ ي32َ« 1»•

ا فَعَلُوا ذَلََِقُوتَ السَّنَةِ ثُ َّ يَرْتَرِيَ كُلَّ يَوْمٍ وَ يَخْلِطَ الْحِنْطَةَ بِالرَّعِيرِ إِذَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-22931-1•

: بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قََالَ
طََةَ حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلَِطُ الْحِنْ-أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ

وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبَْدِ-بِبَعْضِ الطَّعَامِ« 3»وَ يَأْكُلُهُ وَ يَرْتَرِي -بِالرَّعِيرِ
تَرِ لَنََا اشْ-قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ-اللَّهِ ع طَعَامٌ جَيِّدٌ

 يَأْكَُلَ فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ-فَاخْلِطْهُ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ-شَعِيراً
.النَّاسُ رَدِيئاً

.«4»وَ رَوَاهُ الرَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ •
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هِْْ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ  ِنْدَ شِدَّةِ ضَرُوَِتِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ « 5»-22932-2•

قَالَ أَبَُو : عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ« 6»جَهِْْ بْنِ أَبِي جُهَيْمَةَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَ ِ عَنْ 
قََالَ -السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ كَ ْ عِنْدَنَا مِنْ طَعََامٍ« 7»عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ يَزِيدُ 

لََهُ : لْتُقَالَ قُ-قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ-عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً: قُلْتُ
 يَوْمَاً فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مََعَ النََّاسِ-وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ

-اً حِنْطََةًنِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْف-وَ قَالَ يَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي-بِيَوْمٍ
وَ لَكِنَّنَِي-أَنْ أُطْعِمَهُ ُ الْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهََا-فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَ ُ أَنِّي وَاجِدٌ
.قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيرَةِ-أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ

 436: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



34

هِْْ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ  ِنْدَ شِدَّةِ ضَرُوَِتِ
•______________________________

أحاديث3فيه 32الباب -(1)
.1-166-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)فينفق -في التهذيب-(3)•
.709-160-7التهذيب -(4)•
.2-166-5الكافي -(5)•
و و فَي(هَامش المخطَوط)الجه  بن أبي الجه  -في التهذيب-(6)•

.جه  بن أبي جهمة-الكافي
.و قد تزيد-في المصدر-(7)•

 436: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



35

هِْْ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ  ِنْدَ شِدَّةِ ضَرُوَِتِ
.«1»وَ رَوَاهُ الرَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ مِثْلَهُ •
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبَِي « 2»-22933-3•

: الَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتَِّبٍ قََمُحَسينِ بْنِ أَحْمَدَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ 
وَ -اأَنْ نُخْرِجَهََا فَنَبِيعَهََ-كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ

.نَرْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ
مََدَ وَ رَوَاهُ الرَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْ•

.«5»وَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلََِ هُنَا : أَقُولُ« 3»

 437: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



36

هِْْ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ  ِنْدَ شِدَّةِ ضَرُوَِتِ
•______________________________

.710-161-7التهذيب -(1)
.3-166-5الكافي -(2)•
.711-161-7التهذيب -(3)•
.من هذه األبواب29تقدم في الباب -(4)•

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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هِْْ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ  ِنْدَ شِدَّةِ ضَرُوَِتِ
من الباب 34تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث -(5)•

10و 2و في االحاديث 14من ابواب مقدمة العبادات و في الباب 1
مَن أحكَام 124من البَاب 2و في الحديث 122من الباب 13و 

مَن جهَاد 34من الباب 13و 10و 5و 2العررة و في االحاديث 
.النفس و غيرها

أحاديث5فيه 33الباب -(6)•
.1-166-5الكافي -(7)•

434: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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