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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
دَهِِعِ عَننْ دَ ْند  « 6»-22978-6• نْنِ بِسِننْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْننِ لْْحَُنَ

-لَنْن ِأَتَنْتُ أَبَه جَعْفَر  مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع بِجَهرِ َة  أَعْرِضُهَه عَ: لْشَّحَّهمِ قَهلَ
قُلْنتُ فَضَمِنَ عَلَى  َندِ  فَ-فَجَعَلَ  ََُهوِمُدِي وَ أَنَه أُنَهوِمُ ُ ثُمَّ بِعْتُهَه إِ َّهعُ

وَ -غِنيإِنَّمَه نَهوَمْتُكَ ِْأَنْظُرَ لْْمََُهوَمَةَ تَدْبَغِي أَوْ َْنه تَدْبَ-جُعِلْتُ فِدَلكَ
فَقَهلَ هَنْهَهتَ أََّْه كَنهََ هَناَل قَبْنلَ -عَشَرَةَ َِنَهنِنرَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَدْكَ

. حَرَلم لْْوَضِنعَةُ بَعْدَ لْضَّمِدَةِ-أَ مَه بَلَغَكَ قَوْلُ رَنُولِ لْلَّ ِ ص-لْضَّمِدَةِ

.3857-232-3لْفقن  -(6)•
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
رَوَلعُ لْْكُلَنْدِيُّ عَنْ عِدَّة  مِنْ أَصْحَهبِدَه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد  عَننْ بَعْن ِ وَ •

مَّ أَصْحَهبِدَه عَنْ مُعَهوِ َةَ بْنِ عَمَّهر  عَنْ دَ ْد  لْشَّحَّهمِ مِثْلَ ُ إَِّْه أَنَّ ُ قَنهلَ فَضنَ 
«1»عَلَى  َدِ  وَ قَهلَ لْْوَضِنعَةُ بَعْدَ لْضَّمَّةِ 

ى عَننِ لبْننِ أَبِني• وَ رَوَلعُ لْشَّنْخُ بِسِنْدَهِِعِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِنَنَ
.«2»عُمَنْر  عَنْ مُعَهوِ َةَ بْنِ عَمَّهر  مِثْلَ ُ 

ي قُلْتُ ِْنأَبِ: وَ بِسِنْدَهِِعِ عَنْ  ُونُفَ بْنِ  َعْقُوبَ قَهلَ« 3»-22979-7•
رَلِِ مِننْ عَبْدِ لْلَّ ِ ع لْرَّجُلُ  َشْتَرِ  مِنَ لْرَّجُلِ لْْبَنْعَ فَنََْتَوْهِبُ ُ بَعْدَ ل ْشنِّ

.غَنْرِ أََْ  َحْمِلَ ُ عَلَى لْْكُرْعِ قَهلَ َْه بَأْسَ بِ ِ
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
عِدَّة  مِنْ أَصْحَهبِدَه، عَنْ نَهْلِ بْننِ دِ َنهِ ، عَننْ عَلِنيِّ بْننِ . 30/ 8081•

، الْحُسَيْنِ بْننِ َََِِندَ، عَنِ اللّهِعَبْدِ « 9»عَلِيِّ بْنِ أَبِي ، عَنْ «8»أَنْبَهط  
وَ قَدْ قَهلَ َْ ُ أَبُو -«10»عِ علن  لَْالم  َقُولُ ٰ  أَبَه عَبْدِ لْلّنَمِعْتُ :قَهلَ

بِبُندْنِكَ « 1»وَ أَنْتَ بِعَرَفَنةَ تُمَنهكِسُ أَمْسِ عَجِبَ لْدَّهسُ مِدْكَ: حَدِنفَةَ
أَبُو عَبْندِ « 6»فَقَهلَ َْ ُ : «5»قَهلَ -«4» َكُوَُ « 3»أَشَدَّ مِكَهنهً « 2»

.«مِنَ لْرِّضَه أََْ أُغْنبَنَ فِني مَنهِْيِْلّ ِ « 7»وَ مَه »: عِ علن  لَْالمٰ  لْلّ
مِنَ لْرِّضَه قَلِنل  هاَل فِي ِْلّ ِ « 9»، مَه لْلّ َِْهوَ : أَبُو حَدِنفَةَ« 8»فَقَهلَ : قَهلَ

. ه مِدْن ُكَثِنر ، وَ مَه نَجِنئُكَ بِشَيْ ِ  إَِّْه جِئْتَدَه بِمَه َْنهمَْْرَََ َْدَن« 10»وَ َْه 
«11»

239-238: ص، 9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
ولْظههر أَّ جنولد لْدظنر منن . «عن عليّ بن أنبهط»-:في لْونهئل(. 8)•

.، أوجب لَْقط في هاللْكتهب«عليّ»إْى « عليّ»
.«أبي»-:ولْبحهر« جن»في (. 9)•
.« قول»-:22980في لْونهئل، ح (. 10)•
لنتقنهص: ولْمُمهكَة فني لْبننع. «لْدهس»:+ 18777في لْونهئل، ح (. 1)•

349، ص 4لْدهه ننة، َ . لْننثمن ولنننتحطهوُ  ولْمُدهبنناة بنن لْمتبننه عنن
(.مكس)
.«بدنك»: «ى»وحهشنة « بث، بح»في (. 2)•
.«مكهس»: ولْولفي ولْونهئل« ى»في (. 3)•
.« كوَ»-:في لْونهئل(. 4)•

239-238: ص، 9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 



6

اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.«قهل»-:ولْولفي« بخ»في (. 5)•
.«ْ »-:18777ولْونهئل، ح « بث»في (. 6)•
.«فمه»: ولْولفي« بخ»في (. 7)•
.«ْ »:+ «بس»وفي . «وقهل»: «بخ»في (. 8)•
. ْعلّ  محمنول علنى منه إكل كنهَ رحلن  بهقننهً»: 255، ص 18في مرآة لْعقول، َ (. 9)•

د من كْنك، ولْتقنند بهْنوم ولْلنلة إمّه بدهِ على لْغهْب، من عدم بقهِ لْرحل في مكهَ أد 
أو محمول على مه إكل بقي رحل  وغهب أكثر من كْك؛ فسنّ   نوول حقّن  كمنه قنهل فني 

.265، ص 3لْدروس لْشرعنّة، َ : ورلجع. «لْاكرى
.«ال»-:«ى»في (. 10)•
؛ 18777، ح 124، ص 14؛ لْونننهئل، َ 13916، ح 1130، ص 14لْننولفي، َ (. 11)•

، ص 47؛ لْبحنهر، َ «أَ لغبن في مهْي»: ، إْى قوْ 22980، ح 454، ص 17وفن ، َ 
.9، ح 222

•

239-238: ص، 9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
نِ بْننِ . 3/ 7875• عِدَّة  مِنْ أَصْحَهبِدَه، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد ، عَننِ لْْحََنَ

جَمَهعَنةً بِمِدًنى، كُدَّنه :، قَهلَ(القطان)«7»سَوَادَةَ ََُمّى عَلِيٍّ، عَنْ رَجُل  
ف  علنن  لَْنالم وَلقِنلْلّ ِ لْْأَضَهحِيُّ، فَدَظَرْنَه، فَسِكَل أَبُو عَبْدِ « 1»فَعَوَّتِ 

هُمْ مِكَهننهً « 3» ََُهوِمُ « 2»قَطِنع  عَلى  دِ دلً، « 4»بِغَدَم ، وَ  ُمَهكَِنُ شنَ
أَظُدُّكُمْ قَندْ »: «7»، فَلَمَّه فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَنْدَه، فَقَهلَ «6»نَدْتَظِرُ « 5»فَوَقَفْدَه 

إِنَّ الْمَغْبُنونَ لَنا »: «9»نَعَنمْ، فَقَنهلَ : فَقُلْدَنه«« 8»تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَهنِي 
.«؟أَ َْكُمْ حَهجَة مَحْمُودٌ، وَ لَامَأْجُورٌ

116: ، ص9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
: قَنهلَ.عَلَنْدَنه، إََِّ لْْأَضَهحِيَّ قَندْ عَنوَّتْ لْلّ ُنَعَمْ أَصْلَحَكَ : «10»فَقُلْدَه •

: قُلْدَنه.«فِنمَه بَنْدَكُمْ« 12»فَهنْحَرُوهَه « 11»فَهجْتَمِعُول، فَهشْتَرُول جَوُورلً »
بَقَرَةً فِنمَه « 1»فَهجْتَمِعُول، وَ لشْتَرُول »: قَهلَ.«14»نَفَقَتُدَه « 13»وَ َْهتَبْلُغُ 

تَرُول »: قَهلَ.«4»نَفَقَتُدَه « 3»وَ َْهتَبْلُغُ : قُلْدَه.««2»بَنْدَكُمْ  فَهجْتَمِعُول، فَهشنْ
بْ: قُلْدَه.«شَهةً، فَهكْبَحُوهَه فِنمَه بَنْدَكُمْ« 5»فِنمَه بَنْدَكُمْ  عَة ؟ تُجْوِئُ عَننْ ننَ

«7». ««6»نَعَمْ، وَ عَنْ نَبْعِننَ »: قَهلَ

116: ، ص9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.«بَولِة»: في لْولفي(. 7)•
هنو عوّ لْشي ُِ  عوّ عوّلً وعوّة وعَولدة، إكل قنلّ ال كهِ وجند، ف»: وقهل لْجوهر . «علنده»:+ ولْولفي« بح، بخ، بف»في (. 1)•

407؛ لْمصبهح لْمدنر، ص 885، ص 3لْصحهح، َ . «ْم  ُقْدَر علن : عوّ لْشي ُِ  عوّ، من بهب ضرب»: وقهل لْفنّومي. «عو و
(.عود)

(.قطع)1268، ص 3لْصحهح، َ . لْطهئفة من لْبقر ولْغدم: و لْقطنع. «لْقطنع»: في لالنتبصهر(. 2)•
: لْتَهؤم بنن لثدنن»: وقهل لْفنّومي. «لْمجهكبة بنن لْبهئع ولْمشتر  على لَْلعة وفصل ثمدهه: لْمَهومة»: قهل لبن لألثنر(. 3)•

؛ لْمصبهح 425، ص 2لْدهه ة، َ . «أَ  عرض لْبهئع لَْلعة بثمن و طلبهه صهحب  بثمن ِوَ لألوّل، ونهومت  نولمهً وتَهومده
(.نوم)297لْمدنر، ص 

349، ص 4، َ لْدهه نة. «لنتقهص لْثمن ولننتحطهو ، ولْمدهبناة بننن لْمتبنه عنن: لْممهكَة في لْبنع»: قهل لبن لألثنر(. 4)•
(.مكس)

.«فوقفده»بدل « ونحن»: في لالنتبصهر(. 5)•
.«ندظر»: ولْولفي ولْونهئل ولْتها ب« بث»وحهشنة « بف»في (. 6)•
.«وقهل»: في لْونهئل ولْتها ب(. 7)•
 دنهفي منه  مكن أَ  كوَ مكهن  علن  لَْالم ْبنهَ جولدع، أو ْكون  غنر لْهد ، أو ْكونهم مْهْفنن، فال»: في لْمرآة(. 8)•

.«ورِ من عدم لْمكهس في ثمن لْهد 
.«قهل»: ولْولفي« بخ، بف»في (. 9)•
.18766، ح 120، ص 14؛ لْونهئل، َ 13918، ح 1131، ص 14لْولفي، َ (. 10)•

116: ، ص9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
: لْجمنعهاع لْجوور وإَ أرِت ككنرلً، و: لْبعنر ولإلبل ككرلً كهَ أو لنثى إّْهأَّ لْلفظة مؤنّثة، تقول: لْجوور(. 11)•

(.جور)266، ص 1؛ لْدهه ة، َ 612، ص 2لْصحهح، َ : رلجع. جُوُر وجولئر
.«روههفهنح»-:وفي لْمطبوع. هكال في جمنع لْدَخ لْتي قوبلت ولْولفي ولْتها ب ولالنتبصهر(. 12)•
.«فال تبلغ»: وفي لالنتبصهر. بدوَ لْولو« ال تبلغ»: «بخ، بف»في (. 13)•
.«كْك»:+ في لْولفي ولْتها ب ولالنتبصهر(. 14)•
َ (ِلر لْحد ث-ط )لْكهفي •  118: ، ص9، 
.«فهشترول»: ولْولفي ولْتها ب ولالنتبصهر« ى، بث، بخ، بس، جد، جن»في (. 1)•
.«فهكبحوهه»:+ وفي لْمطبوع. هكال في جمنع لْدَخ لْتي قوبلت ولْتها ب ولالنتبصهر(. 2)•
.«فال تبلغ»: ولْتها ب« ى»في (. 3)•
.«أ ضهً كْك»:+ وفي لالنتبصهر. «كْك»:+ في لْتها ب(. 4)•
.«فنمه بندكم»-:ولْولفي ولْتها ب ولالنتبصهر« بخ، بف»في (. 5)•
نولِ كهَ نقل لْعلّهمة في لْمدتهى لإلجمهع على إجولِ لْهد  لْولحد في لْتطوّع عن نبعة نفر،»: في لْمرآة(. 6)•

ي لْتطوع عن أمّه لْتطوّع فنجوئ لْولحد ف: وقهل في لْتاكرة. من لإلبل أو لْبقر أو لْغدم، وتدلّ علن  رول ة لْحلبي
من 748مدتهى لْمطلب، ص: رلجع. «نبعة ونبعنن حهل لالختنهر، نولِ كهَ من لإلبل أو لْبقر أو لْغدم إجمهعهً

. 619، لْمَأْة 284، ص 8لْطبعة لْحجر ّة؛ تاكرة لْفقههِ، َ 
•

116: ، ص9؛ ج (دار الحدَث-ط )الكافي 
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مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِيهِ
بَهبُ مَه تُكْرَعُ لْْمُمَهكَََةُ فِن 46ِ« 6»•
دَهِِعِ عَننْ دِ َنهِ  « 7»-22983-1• نْنِ بِسِننْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ لْْحَُنَ

 بْننُ كَهََ عَلِنيُّ: لْْقَدْدِ ِّ عَنْ عَبْدِ لْلَّ ِ بْنِ نِدَهَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ لْلَّ ِ ع قَهلَ
ِِّ حَنوَائِِِ الْحَنلْْحََُنْنِ ع  َقُولُ ِْقَهْرَمَهنِ ِ إِكَل أَرَِْتَ أََْ تَشْتَرِ َ ِْي مِننْ 

.شَنْئهً فَهشْتَرِ وَ َْه تُمَهكِسْ
.وَ رَوَلعُ أَ ْضهً مُرْنَلًه•
أحهِ ث3فن  46لْبهب -(6)•
.3744-197-3لْفقن  -(7)•

 455: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِيهِ
أَنَسِ بْننِ مُحَمَّندٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ بِسِنْدَهِِعِ عَنْ « 1»-22984-2•

ِْعَلِنيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد  عَنْ أَبِن ِ عَنْ آبَهئِ ِ فِي وَصِنَّةِ لْدَّبِيِّ ص« 2»
 لْْكَفَننِ  َه عَلِيُّ َْه تُمَهكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْنَهَِ فِي شِرَلِِ لْْأُضْحِنَّةِ وَ: ع قَهلَ

.وَ لْدَََّمَةِ وَ لْْكِرَلِِ إَِْى مَكَّةَ

 456: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
عَنْ حَمَّنهِِ « 4»وَ فِي لِْْْصَهلِ بِسِنْدَهِِعِ لْْآتِي « 3»رَوَلعُ أَ ْضهً مُرْنَلًه وَ •

.«5»بْنِ عَمْر و مِثْلَ ُ 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
نِ عَننْ مُحَمَّندِ بْننِ « 6»-22985-3• وَ عَنْ أَبِن ِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ لْْحََنَ

 َحْنَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِِْرِ سَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  َحْنَى عَننْ مُحَمَّندِ 
نَهَِ فِني َْه تُمَهكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْ: عَنْ أَبِي جَعْفَر  ع قَهلَرَفَعَنهُ بْنِ عِنََى 

.لْْأُضْحِنَّةِ وَ لْْكَفَنِ وَ ثَمَنِ لْدَََّمَةِ وَ لْْكِرَلِِ إَِْى مَكَّةَ

•______________________________
36من لْبنهب 1، و أورِع في لْحد ث 5762-370-4لْفقن  -(1)

.من أبولب لْتكفنن
.عن أبن  جمنعه-في لْمصدر د هِة-(2)•
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.3743-197-3لْفقن  -(3)•
(.خ)و برمو ( 97)برقم - هتي في لْفهئدة لالوْى من لْْهتمة-(4)•
.103-245-لْْصهل-(5)•
36منن لْبنهب 2، و أورِع في لْحد ث 102-245-لْْصهل-(6)•

.من أبولب لْتكفنن
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ااسْتِحْبَابِ الِاسْتِتَارِ بِالْمَعِيشَةِ وَ كَتْمِهَ
بَهبُ لنْتِحْبَهبِ لِْهنْتِتَهرِ بِهْْمَعِنشَةِ وَ كَتْمِهَه47« 7»•

الِِِ عَننْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ  َعْقُوبَ عَنْ « 8»-22986-1• صنَ
ي قَهلَ ِْن: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نِدَهَ  عَنْ أَبِي جَعْفَر  لْْأَحْوَلِ قَهلَبْنِ أَبِي حَمَّادٍ 

لَ غُلَامَانِ لِي وَ جَمَلَنانِ ََنا: أَبُو عَبْدِ لْلَّ ِ ع أَ ُّ شَيْ ِ  مَعَهشُكَ قَهلَ قُلْتُ
.وكَََنْفَعُفَقَالَ اسْتَتِرْ بِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ ََضُرُّوكَ لَمْ 

 454: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الكليني عالن الرازي علي بن محمد 
علني بنن -682260/علنيبنهب/لْعنننبهب/لْدجهشيرجهل[ 1/1]•

محمد بن إبرلهنم بن أبهَ لْرلد  لْكلندي 
بنهر ْن  كتنهب أخ. ثقة عنين. لْمعروف بعالَ  كدى أبه لْحَن[ 1/2]•

: هلحدثده جعفر بنن محمند قن: أخبرنه محمد قهل[ علن  لَْالم]لْقهئم 
و قتل عالَ بطر ق مكة . حدثده علي بن محمد
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صالِ بن أبي حماد أبو الخير الرازي
صهْح بن أبي حمهِ أبو -526198/لْصهِبهب/لْدجهشيرجهل[ 1/1]•

لْْنر لْرلد  
لَْنالم و لنم أبي لْْنر دلكو   ْقي أبه لْحَن لْعَكر  علن [ 1/2]•

هب خطنب كت: ْ  كتب مدهه. َعرف و َنكر( ملتبسا)كان أمره ملبسا و 
ده عن أمنر لْمؤمدنن علن  لَْالم و كتهب نولِر أخبرنه عدة من أصحهب

ح بنن حدثده نعد بن عبد لهلل عن صهْ: أحمد بن محمد بن  حنى قهل
. أبي حمهِ
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صالِ بن أبي حماد أبو الخير الرازي
صهْح بنن -359244/صهْحبهب/لْصهِبهب/لْطونيفهرنت[ 2/1]•

. أبي حمهِ
 عنن رو دهع بهإلندهِ لألول عن أحمد بن أبي عبد لهلل. ْ  كتهب[ 3/1]•

. صهْح بن أبي حمهِ
2-5560376/لْصهِبهب.../جعفرأبيأصحهب/لْطونيرجهل[ 4/1]•

صهْح بن أبي حمهِ -
.  كدى أبه لْْنر[ 5/1]•
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صالِ بن أبي حماد أبو الخير الرازي
-5705387/لْصنهِبهب.../لْحَنأبيأصحهب/لْطونيرجهل[ 6/1]•

لْرلد  ( نلمة)صهْح بن مَلمة -3
.  كدى أبه لْْنر[ 7/1]•
1-5856399/لْصهِبهب.../محمدأبيأصحهب/لْطونيرجهل[ 8/1]•

صهْح بن أبي حمهِ -
-1-6151428/لْصهِبهب.../ككرأنمهِبهب/لْطونيرجهل[ 9/1]•

صهْح بن أبي حمهِ ]
. روى عد  أحمد لْبرقي[ 10/1]•
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صالِ بن أبي حماد أبو الخير الرازي
–1068566/لْجوِلَْهِس/لْجوِلألول/لْكشيرجهل[ 11/1]•

ي أبني علي بن محمد لْقتنبي نمعت لْفضل بن شنهكلَ  قنول فنقهل •
لْْنر و هو صهْح بن نلمة أبي حمهِ لْرلد  كمه كدي 

ي أبنو و ال  رتضَرتضيه و َمدحه كهَ أبو محمد لْفضل : قهل عليو •
. نعند لآلِمي أبه نعند لآلِمي و  قول هو لألحمق
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ااسْتِحْبَابِ الِاسْتِتَارِ بِالْمَعِيشَةِ وَ كَتْمِهَ
فن  حد ث ولحد47لْبهب -(7)•
.4-305-5لْكهفي -(8)•
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ااسْتِحْبَابِ الِاسْتِتَارِ بِالْمَعِيشَةِ وَ كَتْمِهَ
دَهِِعِ عَننننْ مُحَمَّننندِ بْننننِ  َعْقُنننوبَ وَ • نْخُ بِسِننننْ .«1»رَوَلعُ لْشنننَّ

______________________________
.995-228-7لْتها ب -(1)
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