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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
،يجوزالتلقي الركبان : 282مسألة •
محدود فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إال أن ذلك•

.بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، و لم يكن به بأس
ه لدي  لد: الثداييو ال يجوز، و لم يحدد  : و للشافعي فيه قوالن، أحدهما•

.الخيار
.أخبارهمإجماع الفرقة و: دليلنا•
لب، فان و روى أبو هريرة أن النبي صلى اللّه عليه و آله يهى عن تلقي الج•

و هداا . «3»تلقى متلق فاشترا ، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السدوق 
.يص

173-172: ، ص3الخالف؛ ج 



6

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

تلقي الركبان مكرو األولى •
بدائع و حد  أربعة فراسخ إذا قصد و ال يكدر  إن اتفدق و ال يثبدل لل•

ع القدرة و الخيار إال أن يثبل الغبن الفاحش و الخيار فيه على الفور م
و أن األشبه و كاا حكم النجش و ههو قيل ال يسقط إال باإلسقاط و 

.يزيد لزيادة من واطأ  البائع

15-14: ، ص2شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
[حكم تلقي الركبان تكليفا]مسألة •
لفوا فدي ال خالف في مرجوحيّة تلقّي الركبان بالشروط اآلتية، و اخت•

و « 3»و الحلّدي « 2»و القاضدي « 1»حرمته و كراهته، فعدن التقدي 
الحرمة، و هو المحكي عن ظداهر الددروس : «4»العلّامة في المنتهي 

.«6»و حواشي المحقّق الثايي « 5»

349: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•______________________________

ٰ  و لكن لم يعثر في الكافي إلّدا علدى42: 5حكا  عنه في المختلف ( 1)
.360: ، ايظر الكافي في الفقه«و يكر  تلقّي الركبان»: ها  العبارة

مدا حكا  عنه أيضاً العلّامة في المختلف، و لكن لدم يعثدر عليده فدي( 2)•
.بأيدينا من كتبه قدّس سرّ 

.237: 2السرائر ( 3)•
.1005: 2ٰ  المنتهى( 4)•
، و ايظر 521: 1( الطبعة الحجرية)حكا  السيّد الطباطبائي في الرياض ( 5)•

لي ، و لكن كالمه صريح في الحرمة كما قاله السيّد العدام179: 3الدروس 
.102: 4في مفتاح الكرامة 

.عن حواشيه الثالثة102: 4حكا  السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ( 6)•

349: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
و أوَّلَ في المختلدف عبدارة . «1»ال يجوز : عن الشيخ و ابن زهرةو •

.«2»الشيخ بالكراهة 
يخ أنّ الش: ، بل عن إيضاح النافعمذهب األكثر« 3»هي أي الكراهة و •

تلقّدي : و عن يهايدة اإلحكدام. «4»ادّعى اإلجماع على عدم التحريم 
.«5»الركبان مكرو  عند أكثر علمائنا، و لي  حراماً إجماعاً 

:و مستند التحريم ظواهر األخبار•

 350: ، ص4، ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•______________________________

، و السديّد العداملي فدي مفتداح 43: 5حكا  عن الشيخ العلّامة في المختلدف ( 1)
، «وزال يجد»، و أمّا عن ابن زهرة فلم يعثر على الحكاية عنه بلفظ 102: 4الكرامة 

راجدع . «يهدى»بلفدظ 101: 4بل حكى السيّد العاملي عنه فدي مفتداح الكرامدة 
، 216: ، و الغنية282، كتاب البيوع، المسألة 172: 3، و الخالف 160: 2المبسوط 

.كما حكا  السيّد العاملي عنه« و يهى عن تلقّي الركبان»: و فيه
.43: 5المختلف ( 2)•
.«ف»في « أي الكراهة»لم ترد ( 3)•
: 4ال يوجد اإليضاح عنديا، و حكا  عنه السيّد العداملي فدي مفتداح الكرامدة ( 4)•

101.
.517: 2يهاية اإلحكام ( 5)•

350: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
خَ وَ 36« 5»• بَابُ كَرَاهَةِ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ حَددُّ ُ مَدا دُونَ أَرْبَعَدةِ فَرَاسدِ

يَجُوزُ مَا زَادَ وَ كَرَاهَةِ شِرَاءِ مَا تُلُقِّيَ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَدنْ أَبِيدهِ « 6»-22949-1•

ابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَدنْ مِنْهَدالٍ الْقَصدَّ
-يَهَى عَدنِ التَّلَقِّديقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص: قَالَ

الْغَددْوَةُ قُلْلُ وَ كَمِ -قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ-قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي
لَيْ َ قَالَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَ-وَ الرَّوْحَةُ

.بِتَلَقٍّ
.«1»وَ رَوَا ُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِ ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ •
.4-169-5الكافي -(6)•

 442: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
هُووَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ عَنْهُ ص أَيَّهُ يَهَى عَنْ 64•

ى لِمَا يُأَنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِتَشْتَرِيَ السِّلَعَ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ خْشدَ
رِينَ فِدي الْمِصدْ  رِ عَدنِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الْغَبْنِ وَ يُقْطَعُ بِالْحَاضدِ

الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ يَخْرُجُ لِتَلَقِّي السِّلَعِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِمْ  

 31: ، ص2دعائم اإلسالم، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
هْلِ بْدنِ زِيَدادٍ وَ « 2»-22950-2• وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَدنْ سدَ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَدنْ مِنْهَدالٍ 
قِّيَ وَ لَوا لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُ: قَالَ: الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.تَأْكُلْ مِنْهُ
.«3»وَ رَوَا ُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِ ِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ •

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
اطدل، و ظاهر النهي عن األكل كويه لفساد المعاملة، فيكون أكلًا بالبو •

.«5»لم يقل به إلّا اإلسكافي 
، فتكدون الروايدة مدع «6»االتّفاق على خالفده : و عن ظاهر المنتهي•

.ادضعفها مخالفة لعمل األصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة و الفس
يعم ال بأس بحملها على الكراهة لو وجد القدول بكراهدة األكدل ممّدا•

.يُشترى من المتلقّى، و ال بأس به حسماً لمادّة التلقّي
أنّ النهي في سدائر األخبدار أيضداً محمدولى علدى : و ممّا ذكريا يعلم•

.لألصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور« 7»الكراهة، الموافقة 

351: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•______________________________

.ال يتلقّ: «خ»و يسخة بدل « ن»في ( 1)
.يعو ال ب: ، و في سائر النسخ«و ال يَبع»: «ص»و « ن»و في « ش»كاا في ( 2)•
مدن أبدواب آداب التجدارة، 36، البداب 326: 12أورد صدر  فدي الوسدائل ( 3)•

.من األبواب، الحديث األوّل37، الباب 327، و ذيله في الصفحة 5الحديث 
.3من أبواب آداب التجارة، الحديث 36، الباب 326: 12الوسائل ( 4)•
، و الشهيد فدي 44: 5ال يوجد لدينا كتابه، يعم حكا  عنه العلّامة في المختلف ( 5)•

.، و غيرهما179: 3الدروس 
، و 1005: 2، و راجدع المنتهدي 58: 18حكا  المحدّث البحرايي في الحدائق ( 6)•

.فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء: فيه
.لموافقته: «ش»في ( 7)•

351: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
ابِ أَيَّدهُ « 4»-22951-3• وَ رَوَا ُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِ ِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصدَّ

- مَا تُلُقِّويَلَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِفَقَالَ -تَلَقِّي الْغَنَمِسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ 
.وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّيَ

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
يَى وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْ« 5»-22952-4•

.ةٌقَالَ رَوْحَ-قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي: الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
.«6»رَوَا ُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِ ِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ •
عَرِيِّ عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ عَبْددِ « 7»-22953-5• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشدْ

لَّدهِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ ال
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
•______________________________

.699-158-7التهايب -(1)

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
.2-168-5الكافي -(2)•
.696-158-7التهايب -(3)•
.3989-273-3الفقيه -(4)•
.3-168-5الكافي -(5)•
.698-158-7التهايب -(6)•
37من الباب 1، و أورد ذيله في الحديث 1-168-5الكافي -(7)•

.من ها  األبواب

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجداً مِدنَ « 1»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَتَلَقَّى : قَالَع •

.الْمِصْرِ الْحَدِيثَ
«2»أَحَدُكُمْ طَعَاماً : وَ رَوَا ُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَيَّهُ قَالَ•
.«3»وَ رَوَا ُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِ ِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ •

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
يْنِ قَدالَ رُوِيَ أَنَّ حَددَّ « 4»-22954-6• مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْدنِ الْحُسدَ

.فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبى-التَّلَقِّي رَوْحَةى
ارِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَلَبِ فِدي أَحَادِيدثِ الِاحْتِكَد: أَقُولُ•

.«6»وَ غَيْرِهَا « 5»
•______________________________

(.هامش المخطوط)يلتقي -في يسخة-(1)
.3988-273-3الفقيه -(2)•

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
.697-158-7التهايب -(3)•
.3990-274-3الفقيه -(4)•
.من ها  األبواب27من الباب 3تقدم في الحديث -(5)•
.من ابواب وجوب الحج1من الباب 18تقدم في الحديث -(6)•

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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