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اَرَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ
اءِ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ ال42ْ« 1»• قَضََ

الِاقْتِضَاءِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بَْنِ مُحَمََّدِ « 2»-22968-1•

بِي عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَالْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ 
هْلِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَكَ اللَّهُ عَلَى سََ

.سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ-الْبَيْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ

 450: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اَرَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ
ولُ اللََّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 3»-22969-2• قَالَ رَسَُ

هْلَ الْبَيَْعِ-ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ هْلَ سََ -يَكَُونُ سََ
.سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ-سَهْلَ الْقَضَاءِ-الشِّرَاءِ

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اَرَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِييٍ  ََينْ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ « 4»-22970-3•
مُحَمَّدَ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّامِيِّ ََنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد  الزََّْفَاَرَانِيِّ ََينْ ََبْيدِ

مَّدِ عَنْ مُحَالْوَهَّابِ بْنِ ََطَا   ََنْ إِسْاَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ََنْ زَيْدِ بْنِ ََطَا   
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللََّهُ لِرَجَُلٍ كََانَ: بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
هْلًا إِذَا سَ-سَهْلًا إِذَا قَضَى-سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى-قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ

.«5»اسْتَقْضَى 

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْكَثِياَرِالْوَكْسِ كَاَرَاهَةِ 
.«6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

•______________________________
أحاديث3فيه 42الباب -(1)
.79-18-7التهذيب -(2)•
.3737-196-3الفقيه -(3)•

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْكَثِياَرِالْوَكْسِ كَاَرَاهَةِ 
.6-197-الخصال-(4)•
.اقتضى-في المصدر-(5)•
مَن ذَذه 4، و فَي البَاب 2مَن البَاب 1تقدم في الحديث -(6)•

.األبواب

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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السُّهُولَةِ فِي الشِّاَرَا ِ وَالبَيْعِ
طْلُبْهُ فَِي السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًًّا فَلْيَ  بَابُ •

عَفَافٍ
، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطََرِّفٍ-2076•

يَ اللََّ: قَالَ هُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبَْدِ اللََّهِ رَيَِ
لَّمَ، قََالَ: عَنْهُمَا رَحِيٍَ الََّّي ُ رَلَُّ يا »: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسََ

«سَمْح ا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَاَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

صحيح بخاری3-57•
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وَالبَيْعِفِي الشِّاَرَا ِ السُّهُولَةِ 
طْلُبْهُ فَِي بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًًّا فَلْيَ•

عَفَافٍ

صحيح بخاری3-57•
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وَالبَيْعِفِي الشِّاَرَا ِ السُّهُولَةِ 
  بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا•

 بْنَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُذَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَنَّ رِبْعِيَّ-2077•
لَّى ا: حِرَاشٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَيِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ هللُ قََالَ النَّبَِيُّ صََ

لَْتَ أَعَمِ: تَلَقَّتِ المَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قََبْلَكُمْ، قََالُوا": عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رِ، كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عََنِ ا: مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ لمُوسَِ

: يًٍّوَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عََنْ رِبْعَِ: ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ"فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ : قَالَ: قَالَ
 المَلَِكِ، ، وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبَْدِ«كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ»

رَ، »: عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عََنْ رِبْعَِيًٍّ: عَنْ رِبْعِيًٍّ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ أُنْظَِرُ المُوسَِ
فَأَقْبََلُ مَِنَ»: ، وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي ذِنَْدٍ، عََنْ رِبْعَِيًٍّ«وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ

«المُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ
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وَالبَيْعِفِي الشِّاَرَا ِ السُّهُولَةِ 
  بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا•
حَدَّثَنَا ذِشَامُ بْنُ عَمََّارٍ، حََدَّثَنَا يَحْيََى بَْنُ حَمَْ َََ، حََدَّثَنَا -2078•

رَيَْرَََ ال ُّبَيْدِیُّ، عَنِ ال ُّذْرِیِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبََا ذُ
لَّمَ، قََالَ جِرٌ كََانَ تََا": رَيِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيَْهِ وَسََ

لََّهَ أَنْ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعََلَّ ال: يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ
"يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ 

58,صحيح بخاری ذمان•
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وَالبَيْعِفِي الشِّاَرَا ِ السُّهُولَةِ 
 وَيَحْتَمَِلُ اءَعَقَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُعْجَمَةِ قَوْلُهُ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا يَحْتَمِلُ الدُّ[ 2076]•

 مَِنْ مَِذِیُّالْخَبَرَ وباالول ج م بن حبيب الْمَالِكِي وبن بَطَّالٍ وَرَجَّحَهُ الدَّاوُدِیُّ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ مَا رَوَاهُ التِّرْ
لَكُمْ كََانَ  قَبْطَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب عَن بن الْمُنْكَدِرِ فِي ذَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ

إِخْبََارُ هُ الْسَهْلًا إِذَا بَاعَ الحَدِيث وَذَذَا يشعربانه قَصَدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ ظََاذِرُ
تَفَادُ لِكَ وَذَلَكِنَّ قَرِينَةَ الِاسْتِقْبَالِ الْمُسْتَفَادُ مِنْ إِذَا تَجْعَلُهُ دُعَاءً وَتَقْدِيرُهُ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا يَكُونُ كَ قََدْ يُسَْ

بَّهَةٌ تَدُلُّ عَلََى مُشَالْعُمُومُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ سَمْحًا بِسُكُونِ الْمِيمِ وَبِالْمُهْمَلَتَيْنِ أَیْ سَهْلًا وَذِيَ صِفَةٌ 
ادَ وَالْمُرَادُ ذُنَا جَذَاالثُّبُوتِ فَلِذَلِكَ كَرَّرَ أَحْوَالَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّقَايِي وَالسَّمْحُ الْجَوَادُ يُقَالُ سَمْحٌ بِكَذَا إِ

ينِ وَإِذَا التَِّالْمُسَاذَلَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا اقْتَضَى أَیْ طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ فِي رِوَايَة حَكَاذَا بن 
وعًا إِنَّ اللَّهَ فُمَرْقَضَى أَیْ أَعْطَى الَّذِی عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ وَلِلتِّرْمِذِیِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذُرَيْرَََ 
جَنََّةَ رَجُلًَا لْ ايُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ أَدْخَلَ اللَّهُ
هِ الْحََُُّّ يَوَفِكَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَايِيًا وَمُقْتَضِيًا وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَْرٍو نَحَْوُهُ 

يِيقِ عَلَى ضْعَلَى السَّمَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَاسْتِعْمَالِ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَتَرْكُ الْمُشَاحَةِ وَالْحَُُّّ عَلَى تَرْكِ التَّ
مِنْهُمالنَّاسِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الْعَفْوِ 

307-4فتح الباری•
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وَالبَيْعِفِي الشِّاَرَا ِ السُّهُولَةِ 

هَّْ ا إِذا بَيا"-15٨5٨/ ٣7• عَ، غَفَاَرَ اهلل لِاَرَلل مِمَّنْ كَانَ قَبََّْكٍْ كَانَ سيَ
."سَهَّْ ا إِذَا اشْتَاَرَى، سَهَّْ ا إِدْا اقْتَضَى

784-5(جامع كبير)جمع الجوامع •
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الصَّفْقَةِكَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
يعَة44ِ« 1»•  وَ عََدَمِ بَابُ كَرَاذَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ قَبُولِ الْوَيَِ

تَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَ لَا فِي الْإِجَارََِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاذِيمَ عََنْ أَبِيَهِ « 2»-22973-1•

اشْتَرَيْتُ لَِأَبِي عَبَْدِ : قَالَ« 3»إِباَْرَاهِيٍَ الْكاََرْخِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي َُمَيْاَر  عَنِ 
ولَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسَُ -فَلَمَّا ذَذَبْتُ أَنْقُدُذُمْ-اللَّهِ ع جَارِيَةً

.«4»نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ -اللَّهِ ص

 452: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الصَّفْقَةِكَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمََدَ « 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاذِيمَ وَ •

وَ رَوَاهُ « 6»بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عََنْ مُحَمََّدِ بَْنِ أَبَِي عُمَيَْرٍ نَحَْوَهُ 
يََادٍ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبَْرَاذِيمَ بَْنِ أَبَِي زِ

.«7»الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ 

 452: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الصَّفْقَةِكَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
•______________________________

أحاديث7فيه 44الباب -(1)
.1-286-5الكافي -(2)•
(.ذامش المخطوط)إبراذيم الكالبي -في نسخة-(3)•
(.ذامش المخطوط)الضمنة -في نسخة من التهذيب-(4)•
.343-73-3، و االستبصار 1017-233-7التهذيب -(5)•
.345-80-7التهذيب -(6)•
.إبراذيم بن زياد الكرخي-و فيه3852-231-3الفقيه -(7)•
مَن البَاب 3، و أورد نحوه في الحديث 1020-234-7التهذيب -(8)•

.من أبواب االجار23َ

 452: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بَْنِ مُحَمََّدِ « 8»-22974-2•

قُلَْتُ :عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الْأَكْرَادِ قَالَإِسْمَاَِيلَ بْنِ أَبِي بَكْاَر  بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ 
-وَ فِيَهِ الَنَّقْشُ« 1»فِيهِ الصِّنَاعَةُ -إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَع لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

رََِ أَزْوَاجٍ الْعَشََ -عَلَى شَيْ ءٍ فِيمَا بَيْنَِي وَ بَيْنََهُ-فَأُشَارِطُ عَلَيْهِ النَّقَّاشَ
نْفَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْ-بِخَمْسَةِ دَرَاذِمَ وَ الْعِشْرِينَ بِعَشَرٍََ -سَِ

نَفْسيُ ُ « 2»تَطِييُُ قََالَ -فَأَسْتَوْيِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِی شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ
.قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
فْوَانَ (سَمَاعَةَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ )عَنْهُوَ « 3»-22975-3• عَنْ صََ

أَلْتُ: قََالَمُعَََّّى بْنِ خُنَيْس  بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ   أَبََا سََ
وَ -أْسَثُمَّ يَسْتَوْيِعُ قَالَ لََا بََ-عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِی الْمَتَاعَ

.أَمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِي ذَلِكَ

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
معلَى بَن -1114417.../ذذاومن/الميمباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

خنيس أبو عبد اهلل 
مولى الصادق جعفر بن محمد عليه السَالم و مَن قبلَه كَان[ 1/2]•

ب يرويَه له كتَا. ضعيف لدا ال يعول ََّي مولى بني أسد كوفي ب از 
ي عبد الحميد بن أب( أخته)ذو من غني و ابن أخيه : قال سعد. جماعة
: م قَالحدثنا علي بن حَات: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. الديلم

صفوان عن... حدثنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر عن أبيه عن أيوب بن
نَيس بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد األحول عن معلى بَن خ

. بكتابه
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
عن ابن أبَي نجَران -708377/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 7/1]•

سَه عن حماد الناب عن المسمعي قال لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حب
تى أشَهد و أراد قتله فقال له معلى أخرجني إلى الناس فإن لي دينا كثيرا و ماال ح

ن يا أيها النَاس أنَا معلَى بَ: بذلك؟ فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس قال
ة أو خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا أن ما تركت من مال عين أو دين أو أم

رطة داود عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد قال فشد عليه صاحب ش
داود بَن خرج يجر ذيله حتى دخل علَى( ع)فقتله قال فلما بلغ ذلك أبا عبد اهلل 

ا علي و إسماعيل ابنه خلفه فقال يا داود قتلت موالی و أخذت مالي قَال مَا أنَ
و اهلل ألدعون اهلل على من قتل موالی و أخَذ مَالي: قتلته و ال أخذت مالك قال

ال بغيَر قال ما قتلته و لكن قتله صاحب شرطتي فقال بإذنك أو بغيَر إذنَك؟ قَ
له فَي إذني قال يا إسماعيل شأنك به قال فخرج إسماعيل و السيف معه حتى قت

. مجلسه
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
إبراذيم بن محمد بَن -709378/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 8/1]•

مَد بَن العباس الختلي قال حدثني أحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني مح
القاسم أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اهلل بن

لَى بَن أيام طلب المع( ع)عن حفص األبيُّ التمار قال دخلت على أبي عبد اهلل 
بالحديد أني خنيس رحمه اهلل فقال لي يا حفص إني أمرت المعلى فخالفني فابتلي

الَك نظرت إليه يوما و ذو كئيب ح ين فقلت يا معلى كأنك ذكرت أذلَك و عي
ني في قال أجل قلت ادن مني فدنى مني فمسحت وجهه فقلت أين تراك؟ فقال أرا
مَنهم أذل بيتي و ذو ذا زوجتي و ذذا ولدی فتركته حتى تمَال مَنهم و اسَتترت

قلت حتى نال ما ينال الرجل من أذله ثم قلت ادن مني فدنى مني فمسحت وجهه ف
حفظَه أين تراك؟ فقال أراني معك في المدينة قال قلت يا معلى إن لنا حديثا من

اس بحَديثنا علينا حفظ اهلل عليه دينه و دنياه يا معلى ال تكونوا أسراء في أيدی الن
ديثنا إن شاءوا منوا عليكم و إن شاءوا قتلوكم يا معلى إنه من كتم الصعب مَن حَ
ثنا لَم جعله اهلل نورا بين عينيه و زوده القوَ في الناس و من أذاع الصعب من حَدي

. يمت حتى يعضه السالح أو يموت بخبل يا معلى أنت مقتول فاستعد
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
حمدويه -710379/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 9/1]•

ل بن و محمد بن مسعود قال حدثنا جبري. قال حدثنا محمد بن عيسى
أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى عن إبراذيم بن عبَد الحميَد عَن

نَا قتلتَه ما أ( ع)الوليد بن صبيح قال قال داود بن علي ألبي عبد اهلل 
ته قَال فمن قتله؟ قال السيرافي و كان صاحب شرط: يعني معلى قال

جعَل : أقدنا منه قال قد أقدتك قال فلما أخذ السيرافي و قدم ليقتَل
م يقتلَوني يقول يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ث

. فقتل السيرافي
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
أبَو -712380/الج ءالخَامس/الجَ ءاألول/الكشيرجال[ 11/1]•

ين بَن علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران قال حدثنا الحس
يف بن عبيد اهلل القمي عن محمد بن أورمة عن يعقوب بن ي يد عن س

( ع)عميرَ عن المفضل بن عمر الجعفي قال دخلت على أبي عبَد اهلل
ا الخطَب يوم صلب فيه المعلى فقلت له يا ابن رسول اهلل أ ال ترى ذذ

بَن الجليل الذی ن ل بالشيعة في ذذا اليوم قال و ما ذو؟ قلت معلَى
ليس رحم اهلل معلى قد كنت أتوقع ذلك ألنه أذاع سرنا و: خنيس قال

ن أذاع الناصب لنا حربا بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سَرنا فمَ
وت سرنا إلى غير أذله لم يفارق الَدنيا حتَى يعضَه السَالح أو يمَ

. بخبل



24

مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
أحمَد -714381/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 13/1]•

ن بن منصور عن أحمد بن الفضل عن محمد بن زياد عن عبد الَرحم
( ع)بن الحجاج عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبَد اهلل

دخَل يا إسماعيل قتل المعلى؟ قلت نعم قال أما و اهلل لقَد: فقال لي
. الجنة
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
-1259/معلَىالخَامسالبَاب.../والثانيالفصل/الخالصةللحلي[ 24/1]•

معلى بن خنيس 
لمنقطَة بضم الخاء العجمة و فتح النون و السين المهملة بعد الياء ا[ 25/1]•

لسالم و مَن تحتها نقطتين أبو عبد اهلل مولى الصادق جعفر بن محمد عليه ا
ل األلَف و قبله كان مولى بني أسد كوفي قال النجاشي إنه ب از بال ای قبَ

ثَم بعدذا و ذو يعيف جدا و قال ابن الغضائری إنه كان أول أمره مغيريَا
نة أخَذه دعي إلى محمد بن عبد اهلل المعروف بالنفس ال كية و في ذذه الظ
عتماد على داود بن علي فقتله و الغالَ يضيفون إليه كثيرا قال و ال أرى اال

المدح و ء من حديثه و روی فيه أحاديث تقتضي الذم و أخرى تقتضيشي
ي كتَاب قد ذكرناذا في الكتاب الكبير و قال الشيخ أبو جعفر الطوسَي فَ
ان محمَودا الغيبة بغير أسناد إنه كان من قوام أبي عبد اهلل عليه السالم و ك

. عنده و مضى على منهاجه و ذذا يقتضي وصفه بالعدالة



26

كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
مَاعَةَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ )عَنْهُوَ « 4»-22976-4• عََنْ جَعْفََرٍ (سََ

قَُّْيُُ لَي ُ الاَرَّلُيلُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبَِي عَبَْدِ اللََّهِ ع قََالَ
 لَ ُ قَيالَ فَيَهَُُ لَ ُ أَ يَصَُّْحُ-يَسْتَوْهُُِ مِنَ الاَرَّلُلِ الشَّيْ  َ بَعْدَ مَا يَشْتَاَرِي

.نَعٍَْ

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

نْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عََ« 5»-22977-5•
تَرِی قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشَْ : قَالَأَبِي الْعُطَارِدِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ 

احِبَهُ أَنْ يَحَُ-فَأَيَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ-الطَّعَامَ أَلُ صََ طَّ فَأَسَْ
نَْكَ وَ لَكِنْ يَحَُطُّ عَ-هَذَا لَا خَيْاَرَ فِي ِقَالَ -عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا

.قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَيَعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ-جُمْلَةً

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
•______________________________

.الصياغة-في المصدر-(1)
.بطيب-في المصدر-(2)•
.244-73-3، و االستبصار 1018-233-7التهذيب -(3)•
.245-74-3، و االستبصار 1019-233-7التهذيب -(4)•
5مَن البَاب 6، و أورده في الحديث 159-38-7التهذيب -(5)•

.من أبواب عقد البيع و شروطه

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



29

كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
نَادِهِ عََنْ زَيَْدٍ « 6»-22978-6• يْنِ بِإِسَْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بَْنِ الْحُسََ

-لَيَْهِأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِيُهَا عَ: الشَّحَّامِ قَالَ
قُلَْتُ فَضَمِنَ عَلَى يََدِی فَ-فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ

وَ -غَِيإِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ تَنْبَغِي أَوْ لََا تَنْبَ-جُعِلْتُ فِدَاكَ
فَقَالَ ذَيْهَاتَ أَلَّا كََانَ ذََذَا قَبَْلَ -عَشَرَََ دَنَانِيرَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ

. حَرَامٌالْوَيِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ-أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص-الضَّمِنَةِ

.3857-232-3الفقيه -(6)•

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدٍََّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عََنْ بَعَُِّْ وَ •

مَّ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قََالَ فَضََ 
«1»عَلَى يَدِی وَ قَالَ الْوَيِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ 

ى عََنِ ابَْنِ أَبَِي• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسََ
.«2»عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ 

ي قُلْتُ لَِأَبِ: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ« 3»-22979-7•
رَاءِ مَِنْ عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ فَيَسْتَوْذِبُهُ بَعْدَ ا لشَِّ

.غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَاَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
•______________________________

.2-286-5الكافي -(1)
.346-80-7التهذيب -(2)•
.3856-232-3الفقيه -(3)•
أحاديث3فيه 45الباب -(4)•

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِاسْتِحْبَابِ 
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْن45ِ« 4»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدٍََّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 5»-22980-1•

: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بَْنِ يَ ِيَدَ قََالَ« 6»بْنِ زِيَادٍ 
 أَمْسِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ

دِ اللَّهِ ع وَ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاسٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْ
.مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّيَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
19مَن البَاب 2، و أورده في الحديث 30-546-4الكافي -(5)•

.من أبواب الذبح
.عن علي بن أسباط-في المصدر زيادَ-(6)•

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
عِدٌََّ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بَْنِ زِيََادٍ، عََنْ عَلَِيِّ بَْنِ . 30/ 8081•

هِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَ ِيدَ،ٰ  عَبْدِ اللًّ« 9»، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي «8»أَسْبَاطٍ 
وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو -«10»هِ عليه السالم يَقُولُ ٰ  أَبَا عَبْدِ اللًّسَمِعْتُ :قَالَ

بِبَُدْنِكَ « 1»وَ أَنْتَ بِعَرَفََةَ تُمََاكِسُ أَمْسِ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ: حَنِيفَةَ
أَبُو عَبَْدِ « 6»فَقَالَ لَهُ : «5»قَالَ -«4»يَكُونُ « 3»أَشَدَّ مِكَاساً « 2»

.«مِنَ الرِّيَا أَنْ أُغَْبَنَ فَِي مََالِيلِلًّهِ « 7»وَ مَا »: هِ عليه السالمٰ  اللًّ
مِنَ الرِّيَا قَلِيلٌ ذذَا فِي لِلًّهِ « 9»، مَا اللًّهِلَاوَ : أَبُو حَنِيفَةَ« 8»فَقَالَ : قَالَ
. ا مِنَْهُكَثِيرٌ، وَ مَا نَجِيئُكَ بِشَيْ ءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لََامَخْرَجَ لَنََ« 10»وَ لَا 

«11»

2٣9-2٣٨: ص، 9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
والظاذر أنًّ جَواز النظَر مَن . «عن عليًّ بن أسباط»-:في الوسائل(. 8)•

.، أوجب السقط في ذذاالكتاب«عليًّ»إلى « عليًّ»
.«أبي»-:والبحار« جن»في (. 9)•
.«يقول»-:22980في الوسائل، ح (. 10)•
انتقَاص: والمُماكسة فَي البيَع. «الناس»:+ 18777في الوسائل، ح (. 1)•

ََايعين ََذَ بين المتب ََتحطاطُه والمُناب ََثمن واس ََة، ج . ال 349، ص 4النهاي
(.مكس)
.«بدنك»: «ى»وحاشية « بث، بح»في (. 2)•
.«مكاس»: والوافي والوسائل« ى»في (. 3)•
.«يكون»-:في الوسائل(. 4)•

2٣9-2٣٨: ص، 9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.«قال»-:والوافي« بخ»في (. 5)•
.«له»-:18777والوسائل، ح « بث»في (. 6)•
.«فما»: والوافي« بخ»في (. 7)•
.«له»:+ «بس»وفي . «وقال»: «بخ»في (. 8)•
. لعلًّه محمَول علَى مَا إذا كَان رحلَه باقيَاً»: 255، ص 18في مرآَ العقول، ج (. 9)•

د من ذلَك، والتقييد باليوم والليلة إمًّا بناء على الغالب، من عدم بقاء الرحل في مكان أزي
أو محمول على ما إذا بقي رحله وغاب أكثر من ذلك؛ فإنًّه يَ ول حقًَّه كمَا قَال فَي 

.265، ص 3الدروس الشرعيًّة، ج : وراجع. «الذكرى
.«ال»-:«ى»في (. 10)•
ََوافي، ج (. 11)• ََائل، ج 13916، ح 1130، ص 14ال ؛ 18777، ح 124، ص 14؛ الوس

، ص 47؛ البحَار، ج «أن اغبن في مالي»: ، إلى قوله22980، ح 454، ص 17وفيه، ج 
.9، ح 222

•

2٣9-2٣٨: ص، 9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
نِ بَْنِ . 3/ 7875• عِدٌََّ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عََنِ الْحَسََ

جَمَاعََةً بِمِنًَى، كُنََّا :، قَالَ(القطان)«7»سَوَادَةَيُسَمًّى عَلِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ 
فٌ عليَه السَالم وَاقَِاللًّهِ الْأَيَاحِيُّ، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ « 1»فَعَ َّتِ 
هُمْ مِكَاسَاً « 3»يُسَاوِمُ « 2»قَطِيعٍ عَلى  دِيداً، « 4»بِغَنَمٍ، وَ يُمَاكِسَُ شََ

أَظُنُّكُمْ قََدْ »: «7»، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ «6»نَنْتَظِرُ « 5»فَوَقَفْنَا 
إِنَّ الْمَغْبُيونَ لَيا »: «9»نَعََمْ، فَقََالَ : فَقُلْنََا«« 8»تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي 
.«؟أَ لَكُمْ حَاجَةٌمَحْمُودٌ، وَ لَامَأْلُورٌ

116: ، ص9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
: قََالَ.عَلَيْنََا، إِنَّ الْأَيَاحِيَّ قََدْ عََ َّتْ اللًّهُنَعَمْ أَصْلَحَكَ : «10»فَقُلْنَا •

: قُلْنََا.«فِيمَا بَيْنَكُمْ« 12»فَانْحَرُوذَا « 11»فَاجْتَمِعُوا، فَاشْتَرُوا جَ ُوراً »
بَقَرًََ فِيمَا « 1»فَاجْتَمِعُوا، وَ اشْتَرُوا »: قَالَ.«14»نَفَقَتُنَا « 13»وَ لَاتَبْلُغُ 
تَرُوا »: قَالَ.«4»نَفَقَتُنَا « 3»وَ لَاتَبْلُغُ : قُلْنَا.««2»بَيْنَكُمْ  فَاجْتَمِعُوا، فَاشَْ

بْ: قُلْنَا.«شَاًَ، فَاذْبَحُوذَا فِيمَا بَيْنَكُمْ« 5»فِيمَا بَيْنَكُمْ  عَةٍ؟ تُجْ ِئُ عََنْ سََ
«7». ««6»نَعَمْ، وَ عَنْ سَبْعِينَ »: قَالَ

116: ، ص9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.«بسوادَ»: في الوافي(. 7)•
هَو ع ًّ الشي ءُ يع ًّ ع ًّاً وع ًَّ وعَ ازَ، إذا قَلًّ اليكاديوجَد، ف»: وقال الجوذری. «علينا»:+ والوافي« بح، بخ، بف»في (. 1)•

407؛ المصباح المنير، ص 885، ص 3الصحاح، ج . «لم يُقْدَر عليه: ع ًّ الشي ءُ يع ًّ، من باب يرب»: وقال الفيًّومي. «ع ي 
(.ع ز)

(.قطع)1268، ص 3الصحاح، ج . الطائفة من البقر والغنم: و القطيع. «القطيع»: في االستبصار(. 2)•
: التساؤم بين اثنين»: وقال الفيًّومي. «المجاذبة بين البائع والمشتری على السلعة وفصل ثمنها: المساومة»: قال ابن األثير(. 3)•

؛ المصباح 425، ص 2النهاية، ج . «أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون األوًّل، وساومته سواماً وتساومنا
(.سوم)297المنير، ص 

349، ص 4، ج النهايَة. «انتقاص الثمن واسَتحطاطه، والمنابَذَ بَين المتبَايعين: المماكسة في البيع»: قال ابن األثير(. 4)•
(.مكس)

.«فوقفنا»بدل « ونحن»: في االستبصار(. 5)•
.«ننظر»: والوافي والوسائل والتهذيب« بث»وحاشية « بف»في (. 6)•
.«وقال»: في الوسائل والتهذيب(. 7)•
ينَافي مَا يمكن أن يكون مكاسه عليه السالم لبيان جوازه، أو لكونه غير الهدی، أو لكونهم مخالفين، فال»: في المرآَ(. 8)•

.«ورد من عدم المكاس في ثمن الهدی
.«قال»: والوافي« بخ، بف»في (. 9)•
.18766، ح 120، ص 14؛ الوسائل، ج 13918، ح 1131، ص 14الوافي، ج (. 10)•

116: ، ص9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
: الجمَعذذه الج ور وإن أردت ذكَراً، و: البعير واإلبل ذكراً كان أو انثى إلًّاأنًّ اللفظة مؤنًّثة، تقول: الج ور(. 11)•

(.ج ر)266، ص 1؛ النهاية، ج 612، ص 2الصحاح، ج : راجع. جُ ُر وج ائر
.«روذافانح»-:وفي المطبوع. ذكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب واالستبصار(. 12)•
.«فال تبلغ»: وفي االستبصار. بدون الواو« ال تبلغ»: «بخ، بف»في (. 13)•
.«ذلك»:+ في الوافي والتهذيب واالستبصار(. 14)•
 118: ، ص9، ج (دار الحديث-ط )الكافي •
.«فاشتروا»: والوافي والتهذيب واالستبصار« ى، بث، بخ، بس، جد، جن»في (. 1)•
.«فاذبحوذا»:+ وفي المطبوع. ذكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب واالستبصار(. 2)•
.«فال تبلغ»: والتهذيب« ى»في (. 3)•
.«أيضاً ذلك»:+ وفي االستبصار. «ذلك»:+ في التهذيب(. 4)•
.«فيما بينكم»-:والوافي والتهذيب واالستبصار« بخ، بف»في (. 5)•
سواء كان نقل العلًّامة في المنتهى اإلجماع على إج اء الهدی الواحد في التطوًّع عن سبعة نفر،»: في المرآَ(. 6)•

ي التطوع عن أمًّا التطوًّع فيج ئ الواحد ف: وقال في التذكرَ. من اإلبل أو البقر أو الغنم، وتدلًّ عليه رواية الحلبي
من 748منتهى المطلب، ص: راجع. «سبعة وسبعين حال االختيار، سواء كان من اإلبل أو البقر أو الغنم إجماعاً

. 619، المسألة 284، ص 8الطبعة الحجريًّة؛ تذكرَ الفقهاء، ج 
•

116: ، ص9؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
قَالَ أَبُو جَعْفََرٍ ع: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 1»-22981-2•

مَغْبَُونَ مَاكِسِ الْمُشْتَرِیَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَى الْجَ ِيلَ فََإِنَّ الْ
.فِي بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ

 455: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ

بَ« 2»-22982-3• اغِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقََدَّمَتْ فَِي إِسَْ
الْمَغْبَُونُ لََا مَحْمَُودٌ وَ لََا : عَنِ الرِّيَا عَنْ آبَائِهِ ع قََالَ« 3»الْوُيُوءِ 
.مَأْجُورٌ

وَ فِي الْحَجِّ فِي أَبْوَابِ الذَّبْحِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ذُنَا : أَقُولُ•
«5».

 455: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
•______________________________

.3742-197-3الفقيه -(1)
.184-48-2( عليه السالم)عيون أخبار الريا -(2)•
.من أبواب الويوء54من الباب 4تقدمت في الحديث -(3)•
، و فَي 11، و فَي البَاب 10مَن البَاب 2تقدم في الحديث -(4)•

من الباب 9من ذذه األبواب، و في الحديث 44من الباب 6الحديث 
.من أبواب ما يكتسب به9
.من أبواب الذبح19من الباب 1تقدم في الحديث -(5)•

 455: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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مَا تُكْاَرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِي ِ
بَابُ مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِيه46ِ« 6»•
نَادِهِ عََنْ زِيََادٍ « 7»-22983-1• يْنِ بِإِسَْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسََ

 بَْنُ كَانَ عَلَِيُّ: الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
جِّ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ لِي مِنْ حََوَائِجِ الْحََ

.شَيْئاً فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاكِسْ
.وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا•
أحاديث3فيه 46الباب -(6)•
.3744-197-3الفقيه -(7)•

 455: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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مَا تُكْاَرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِي ِ
أَنَسِ بْينِ مُحَمَّيد  وَ حَمَّادِ بْنِ ََمْاَر و وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ « 1»-22984-2•

لِعَلَِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص« 2»
 الْكَفََنِ يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ الْأُيْحِيَّةِ وَ: ع قَالَ

.وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ

 456: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
عَنْ حَمََّادِ « 4»وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي « 3»رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ •

.«5»بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ 

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



47

اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
نِ عََنْ مُحَمََّدِ بَْنِ « 6»-22985-3• وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسََ

يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عََنْ مُحَمََّدِ 
يَاءَ فَِي لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَرَفَعَي ُ بْنِ عِيسَى 

.الْأُيْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ

•______________________________
36من البَاب 1، و أورده في الحديث 5762-370-4الفقيه -(1)

.من أبواب التكفين
.عن أبيه جميعا-في المصدر زيادَ-(2)•

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.3743-197-3الفقيه -(3)•
(.خ)و برم  ( 97)برقم -ياتي في الفائدَ االولى من الخاتمة-(4)•
.103-245-الخصال-(5)•
36مَن البَاب 2، و أورده في الحديث 102-245-الخصال-(6)•

.من أبواب التكفين
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