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كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ
هِ بَابُ كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ وَ جَوَازِ اقْتِرَاض39ِ« 6»•

عَدَداً وَ إِنْ رُدَّ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ مَعَ التَّرَاضِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 7»-22961-1•

نْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْكِنَااِِي  عَايَحْيَى
ةَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أََِّهُ قَالَ شاَ

.ى عَلَيْكِفَقَالَ يَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِي الْخُبْزَ فَيُحْصَ-وَ هِيَ تُحْصِي الْخُبْزَ
ينَ فَيُحْصاَ : وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أََِّهُ قَالَ• ى يَاا حُمَيْارَاءُ لَاا تُحْصاِ

«1»عَلَيْكِ 

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ
فيه حديثان39الباب -(6)•
مان 2، و أورد صدره فاي الحاديث 721-163-7التهذيب -(7)•

.من هذه األبواب33الباب 

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ
يْنِ عَانِ الْحَكَابِ بْانِ « 2»-22962-2. • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُساَ

تَقْرِ: مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ ضُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْادِ اللَّاهِ ع أَساْ
غِيراً وَ أَوْ َِأْخُذُ صاَ -فَنَأْخُذُ كَبِيراً وَ ُِعْطِي صَغِيراً-الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ

.ُِعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ
.«3»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْبِ الثَّاِِي : أَقُولُ•
447: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج •

 447: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



9

كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ
•______________________________

.3972-269-3الفقيه -(1)
21من الباب 2، و أورده في الحديث 719-162-7التهذيب -(2)•

.من أبواب الدين
.الدينمن أبواب 21ياتي في الباب -(3)•

 447: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
بَابُ جَوَازِ مُبَايَعَةِ الْمُضْطَر  وَ الر بْحِ عَلَيْهِ عَلَى كَرَاهِيَة40ٍ« 4»•
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي  بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَارَ بْانِ« 5»-22963-1•

أَنَّ -قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُاونَ: يَزِيدَ قَالَ
قَاالَ وَ هَالْ رَأَيْاتَ أَحَاداً -الر بْحَ عَلَى الْمُضْطَر  حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الر بَاا

يْاعَ وَ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّاهُ الْبَ-غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ-يَشْتَرِي
قَالَ دَرَاهِبَ بِدَرَاهِبَ -قُلْتُ وَ مَا الر بَا-«6»فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ -حَرَّمَ الر بَا

.مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ

447: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
أحاديث4فيه 40الباب -(4)•
من البااب 2، و أورد ذيله في الحديث 4003-278-3الفقيه -(5)•

.من أبواب الربا6
(.هامش المخطوط)و ال ترب -في ِسخة-(6)•

447: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
نِ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْمُحَمَّدُ •

.«1»سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِي  بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ 

 448: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
مَاعَةَ عَانْ « 2»-22964-2• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ساَ

أَبِي  أَيويَ َ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَانْ « 3»أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِي  
عَضُّ يَ-يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« 4»

ا ٰ  وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ ل-وَ يَنْسَى الْفَضْلَ« 5»كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدِهِ 
-فِي ذَلِاكَ الزَّمَاانِ أَقْاوَامٌ« 7»ثُبَّ يَنْبَرِي -«6»تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُبْ 
.أُولَئِكَ هُبْ شِرَارُ النَّاسِ-يُبَايِعُونَ الْمُضْطَر ينَ

 448: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَادَ بْانِ•
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ ع َِحْاوَهُ

«8».

 448: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
دَّمَتْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَاِِيدَ تَقَ« 9»-22965-3•

عَنِ الر ضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع َِحْوَهُ وَ زَادَ « 10»فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ 
.وَ قَدْ َِهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَر  وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

 448: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



16

عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
•______________________________

.238-72-3، و االستبصار 78-18-7التهذيب -(1)
.237-71-3، و االستبصار 80-18-7التهذيب -(2)•
(.هامش المخطوط)أحمد بن الحسن المثنى -في ِسخة-(3)•
.أبي تراب-في االستبصار-(4)•
(.هامش المخطوط)يديه -في الكافي-(5)•
.237-2البقرة -(6)•

 448: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
(.2280-6-برا-الصحاح)اعترض له -اِبرى له-(7)•
.28-310-5الكافي -(8)•
.168-45-2( عليه السالم)عيون أخبار الرضا -(9)•
.من أبواب الوضوء54من الباب 4تقدمت في الحديث -(10)•

 448: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي َِهْاِِ الْبَلَاغَاةِ عَانْ « 1»-22966-4•

وضٌ: أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أََِّهُ قَالَ يَعَاضُّ-يَأْتِي عَلَى النَّااسِ زَمَاانٌ عَضاُ
لَّ وَ وَ لَبْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَا-الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ

وَ -وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ-تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ-«2»تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُبْ ال 
.نَوَ قَدْ َِهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَر ي-يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ

وَ يَأْتِي مَا يَادُلُّ عَلَيْاهِ « 3»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ : أَقُولُ•
«4».

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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عَلَيْهِالْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ مُبَايَعَةِ 
•______________________________

.468-264-3ِهِ البالغة -(1)
.237-2البقرة -(2)•
.من هذه األبواب10تقدم ما يدل عليه عموما في الباب -(3)•
.من هذه األبواب41ياتي في الباب -(4)•

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، . 29/ 9387•

م، أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ علياه الساالعَنْ :وَهْبٍعَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ 
، يَعَاضُّ «1»يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ»: قَالَ

لَ وَكُلُّ امْرِئٍ عَلى  قَادْ مَا فِي يَدَيْهِ، وَ يَنْسَى الْفَضاْ
لَ بَيْانَكُ»: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وُا الْفَضاْ « بْوَ ال تَنْساَ

فِي ذلِكَ الزَّمَاانِ قَاوْمٌ يُعَاامِلُونَ« 3»يَنْبَرِي« 2»
«6». ««5»الْمُضْطَر ينَ، هُبْ شِرَارُ الْخَلْقِ« 4»

532: ، ص10، ج(دارالحديث-ط )كاف  



21

مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ
•______________________________

ة و ملك عضوض أي يصايب الرعيّا. زمان عضوض، أي كلب صعب(. 1)
. مبالغاةمن صاي  ال: و العضوض. عضّاًفيه عَسْف و ظلب، كأِّهب يعضّون فيه

(.غضض)253، ص 3النهاية، ج 
اِه حفظااً يمسك؛ كأِّه يحفظه بأسن: يعضّ. شديد: عضوض»: و في الوافي•

خاذ المسامحة في المعاامال  بإعطااء الزائاد و أ: و ينسى الفضل. شديداً
.«الناقص

.237(: 2)البقرة (. 2)•
اِبارى : ل، أي يعترض، يقا«ينبري»و . «يتبرّى»: و الوافي« بف»في (. 3)•

.اِبرى له، إذا عارضه و صانع مثال ماا صانع: له، أي اعترض له، و يقال
(.بري)73، ص 14لسان العرب، ج : راجع

532: ، ص10، ج(دارالحديث-ط )كاف  
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مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ
.«قوم يعاملون»بدل « أقوام أو يبايعون»: في التهذيب(. 4)•
اء غالياً المضطرّين، الذين اضطرّتهب الحاجة إلى الشر»: في الوافي(. 5)•

هين جمعااً و البيع رخيصاً، و أوّله في االستبصار بالمجبورين و المكر
ى النااس يأتي علا»: بين الخبرين، و في ِهِ البالغة قال عليه السالم

لك؛ زمان عضوض يعضّ المؤسر فيه على ما في يديه و لب ياؤمر باذ
رار، و ينهاد فياه األشا« وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْانَكُبْ»: قال اللَّه سبحاِه

ه صلى اهلل يستذلّ فيه األخيار، و يبايع المضطرّون، و قد ِهى رسول اللَّ
.«عليه و آله عن بيع المضطرّين

532: ، ص10، ج(دارالحديث-ط )كاف  
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مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ
ذلك ينهد، أي يرتفع و يعلو، و ذكار لا: شارح كالمه عليه السالمقال •

:الزمان مذامّ
وض مان استعار له لفظ العضوض باعتبار شدّته و أذاه، كالعض: أحدها•

.الحيوان، و فعول للمبالغة

532: ، ص10، ج(دارالحديث-ط )كاف  



24

مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ
بخلاه أِّه يعضّ المؤسر فيه على ما في يديه، و هو كناية عان: الثاِية•

وَ »: عالىبقوله ت« و لب يؤمر بذلك»: بما يملك، و ِبّه على صدق قوله
ل من المال، و ؛ فإِّه يفيد الندب إلى بذل الفض«ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُبْ

.ذلك ينافي األمر بالبخل
.أِّه يعلو فيه درجة األشرار و يستذلّ األخيار: الثالثة•
لاى قابح أِّه يبايع فيه المضطرّ، أي كرهاً ألئمّة الجور، و ِبّه ع: الرابعة•

.«ذلك بنهي الرسول صلى اهلل عليه و آله عنه

532: ، ص10، ج(دارالحديث-ط )كاف  
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مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ
، بسنده عن معاوية بن وهب، عن أباي 80، ح 18، ص 7التهذيب، ج (. 6)•

، 237، ح 71، ص 3أيّوب، عن أبي عبد اللَّه عليه السالم؛ االستبصاار، ج 
. ساالمبسنده عن معاوية بن وهب، عن أبي تراب، عن أبي عبد اللَّه عليه ال

، 2؛ و عيون األخبار، ج 190، ح 83و في صحيفة الرضا عليه السالم، ص 
، بسند آخر عن الرضا، عان آبائاه، عان أميار الماؤمنين 168، ح 45ص 

، 1ي، ج تفساير العيّاشا. عليهب السالم، مع اختالف يسير و زيادة في آخره
، عن ابن أبي حمزة، عن أبي جعفر علياه الساالم عان 414، ح 126ص 

ماع « يْنَكُبْوَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَ»: رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله، إلى قوله
؛ و ِهاِ 124و في خصائص األئمّاة علايهب الساالم، ص . اختالف يسير
، مع اختالف يساير و زياادة فاي آخاره 468، الحكمة 557البالغة، ص 
، ذيال ح 448، ص 17؛ الوسائل، ج 17637، ح 459، ص 17الوافي، ج 
22964.
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