1400-3-17فقه اکبر
101
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)

اسْتِحْبَابِ بَيْعِ التِّجَارَةِ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ الِاشْتِغَالِ بِهَا فِيهَا عَنِ الِِْبَادَةِ

• « 57 »5بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيْعِ التِّجَارَةِ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ الِاشْتِغَالِ
بِهَا فِيهَا عَنِ الْعِبَادَةِ
•  »6« -1 -23006مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ « »7عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ
الْجَوَّانِ « »8قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّا نَجْلِبُُ الََْتَباعَ مِبنْ
صَنَِْاءَ -نَبِيُِهُ بََِكَّةَ الَِْشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ نَجِيءُ بِهِ «-»1
شبرَ-
فَيَخْرُجُ إِلَيْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَكَّةَ -فَيُِْطُونَنَا بِدُونِ ذَلِكَ الْأَحَدَ عَ َ
وَ الَِْشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونَ ذَلِكَ -فَأَبِيُِهُ أَوْ أَقْدَمُ مَكَّةَ -فَقَالَ لِبي بِِْبهُ
فِي الطَّرِيقِ -وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَكَّةَ -فَإِنَّ اللَّهَ تََِالَى أَبَى أَنْ يَجَِْبلَ مَتْجَبرَ
الَُْؤْمِنِ بََِكَّةَ»2« .
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص465 :

اسْتِحْبَابِ بَيْعِ التِّجَارَةِ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ الِاشْتِغَالِ بِهَا فِيهَا عَنِ الِِْبَادَةِ

•
•
•

•

•
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( -)5الباب  57فيه حديث واحد
( -)6التهذيب .1002 -230 -7
( -)7في نسخة -الهيثم ،عن النهدي( ،هاام المخواو ) و كاذل
المصدر.
( -)8في المصدر -خالد بن نجيح الخراز.
• ______________________________
( -)1في نسخة -و رعى به (هام المخوو ).
( -)2و تقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة و عدم كراهتهاا فاي
الحديثين  18 ،15من الباب  1من أبواب وجوب الحج.
وسائل الشيِة ،ج ،17ص465 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ و بيع الحاضر للبادي

•  -3جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان ،و عان بياع
الحاضر للبادي .ففي الحديث :أن رسول اللّاه (ص) قاال« :ال يتلقبى
أحدكم تجارة خارجا من الَصر ،و ال يبيع حاضر لباد» «.»1
• و روى الشافعي بسنده إلى جابر :أن رسول اللّه (ص) قال« :ال يبياع
حاضر لباد.دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض».
• كما روى بسنده إلى أبي هريرة :أن رسول اللّه (ص) قاال« :ال تلقّاوا
السلع» «.»2
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اقتصادنا؛ ص652 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• و تلقي الركبان هو :خروج التاجر إلى خارج البلد ،ليستقبل أصاحاب
البضائع ،و يشتري منهم بضائعهم ،قبل أن يدخلوا البلد ،و يرجاع إلاى
المدينة فيبيع السلع على الناس.
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اقتصادنا؛ ص652 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• و بيع الحاضر ألهل البادية :أن يتولى تاجر المدينة شانن القارويين،
الذين يقدمون المدينة و هم يحملون منتجاتهم مان فواكاه و ألباان و
غيرها ،فيشتريها منهم ثم يبيعها و يتجر بها «.»3
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اقتصادنا؛ ص652 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• و واضح :أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع االتجاه اإلسالمي
الذي نحاول إثباته ،ألن النهبي يسبتهدا االسبتغناء عبن الوسبي و
دوره الطفيلي ،الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهل
مباشرة ،ال لشيء إال ليربح الوسيط على أساس إقحام نفساه بينهماا.
فالوساطة هنا ال يرحب بها اإلسالم ،ألنها وساطة متكلفة ال تعبر عان
أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ،بل عن هدف في مجرد المبادلة
ألجل الربح.
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اقتصادنا؛ ص652 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• ______________________________
(( )1الوساااائل) ج  ،12ص  ،326الحاااديث  ،22951و ص ،327
الحديث .22953
• (( )2األم) ج  ،3ص .93
• ( )3الحظ (الروضة فاي شارا اللمعاة) ج  ،3ص  ،296و (جاواهر
الكالم) ج  ،22ص .470
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اقتصادنا؛ ص652 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود ألن صاحبه عااص آثام
إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع ال يجوز
•  2054حدثنا محمد بن بشار حدثنا عباد الوهااب حادثنا عبياد اه
العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي اه عنه قال نهى
النبي صلى اه عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد [ ص437 :
]
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• ________________________________________
• الشرا
• [ ص ] 437 :قوله  ( :باب النهي عن تلقي الركبان  ،وأن بيعه مردود ؛
ألن صاحبه عاص آثم إذا كان باه عالماا  ،وهاو خاداع فاي البياع ،
والخداع ال يجوز ) جزم المصنف بنن البيع مردود بناء على أن النهاي
يقتضي الفساد  ،لكن محل ذل عند المحققين فيما يرجاع إلاى ذات
المنهي عنه ال ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت
الخيار بشرطه اآلتي ذكره ،
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• وأما كون صاحبه عاصيا آثما واالستدالل عليه بكونه خداعا فصحيح
 ،ولكن ال يلزم من ذل أن يكون البيع مردودا ؛ ألن النهي ال يرجاع
إلى نفس العقد وال يخل بشيء من أركانه وشرائوه  ،وإنما هاو لادفع
اإلضرار بالركبان  ،والقول ببوالن البيع صار إليه بعض المالكية وبعض
الحنابلة ،
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع ماردود علاى ماا إذا اختاار
البائع رده فال يخالف الراجح  ،وقد تعقبه اإلسماعيلي وألزمه التناقض
ببيع المصراة فإن فيه خداعا ومع ذل لم يبول البيع  ،وبكوناه فصال
في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بنجر أو بغيار أجار  ،واساتدل
عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه  " :فإن
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " قاال  :فلام يبوال بيعهماا بالكاذب
والكتمان للعيب  ،وقد ورد بإسناد صحيح  " :أن صااحب السالعة إذا
باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق " ثم ساقه من حاديث
أبي هريرة  ،قال ابن المنذر  :أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور .
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• قلت  :الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين  :أن يضر بنهال
البلد  ،وأن يلتبس السعر على الواردين  .ثم اختلفوا  :فقاال الشاافعي
من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار  ،وحجته حاديث أياوب
عن ابن سيرين عن أبي هريرة  :أن النبي  -صلى اه علياه وسالم -
نهى عن تلقي الجلب  ،فإن تلقاه فاشاتراه فصااحبه بالخياار إذا أتاى
السوق
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• قلت  :وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابان خزيماة
من طريق أيوب  ،وأخرجه مسلم من طريق هشام عان ابان سايرين
بلفظ  " :ال تلقوا [ ص ] 438 :الجلب  ،فمن تلقاه فاشترى منه فاإذا
أتى سيده السوق فهو بالخيار " وقوله  " :فهو بالخيار " أي  :إذا قدم
السوق وعلم السعر  ،وهل يثبت له مولقا أو بشر أن يقع له في البيع
غبن؟ وجهان  ،أصحهما األول وبه قال الحنابلاة  ،واااهره أيضاا أن
النهي ألجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه .
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• قال ابن المنذر  :وحمله مال على نفع أهل السوق ال على نفاع رب
السلعة  ،وإلى ذل جنح الكوفيون واألوزاعي قال  :والحديث حجاة
للشافعي ؛ ألنه أثبت الخيار للبائع ال ألهل الساوق  .انتهاى  .واحاتج
مال بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب  ،وسينتي الكالم على
ذل .
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• قوله  ( :حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفي .
• قوله  ( :عن سعيد بن أبي سعيد ) هو المقبري .
• قوله  ( :عن التلقي ) ااهره منع التلقي مولقا سواء كان قريبا أم بعيدا ،
سواء كان ألجل الشراء منهم أم ال  ،وسينتي البحث فيه
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،4ص436

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• فيه« :أنه نهى عن تَلَقِّي الرّكبان»
• هو أن يستقبل الحضرىّ البدوىّ قبل وصوله إلى البلد ،و يخبره بكساد
ما معه كذبا؛ ليشترى منه سلعته بالوكس ،و أقالّ مان ثمان المثال ،و
ذل تغرير محرّم ،و لكن الشراء منعقد ،ثم إذا كاذب و اهار الغابن،
ثبت الخيار للبائع ،و إن صدق ،ففيه على مذهب الشافعىّ خالف.
•
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النهاية في غريُ الحديث و األثر؛ ج ،4ص266 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• نهى النبيُّ ،صلى اه عليه و سلم ،عن تَلَقِّي الرُّكْبان و روى أَبو هريرة،
رضي اه عنه ،قال :قال رسول اه ،صلى اه علياه و سالم ،ال تَتَلقَّاوُا
الرُّكْبانَ أَو األَجْالبَ فَمَن تَلقَّاه فاشتَرى منه شيئاً فصاحِبُه بالخِياار إذا
أَتى السُّوقَ
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لسان الِرب؛ ج ،15ص256 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• ؛ قال الشافعي :و بهذا آخذ إن كان ثابتاً ،قال :و في هذا دليل أَن البيع
جائِز غيرَ أَن لصاحبها الخيار بعاد قُادوم الساوق ،ألَنَّ شاراءَها مان
البَدوِيّ قبل أَن يصير إلى موضع المُتساومَيْنِ من الغرور بوجه الانق
من الثمن فله الخيار؛
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لسان الِرب؛ ج ،15ص256 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• و تَلَقِّي الرُّكبان :هو أَن يستقبل الحضَريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد
و يخبره بكَسادِ ما معه كَذِباً ليشتري منه سِلْعَته باالوَكْس و أَقالَّ مان
ثمن المثل ،و ذل تَغْرير مُحرَّم و لكن الشراء منعقد ،ثام إذا كاذب و
اهر الغَبْنُ ثبت الخِيار للبائع ،و إن صدَق ففيه على ماذهب الشاافعي
خالف.
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لسان الِرب؛ ج ،15ص256 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•
• و فيه نهى عن تلقي الركبان ،و هي أن يستقبل الحضري البدوي قبال
وصوله إلى البلد ،فربما أخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سالعته
بالوكس و القيمة القليلة ،و ذل تغرير محرم.
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مجَع البحرين؛ ج ،1ص379 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• مسنلة  :282تلقي الركبان ال يجوز،

• فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ،إال أن ذل
بنربعة فراسخ ،فان زاد على ذل كان جلبا ،و لم يكن به بنس.
• و للشافعي فيه قوالن ،أحدهما :ال يجوز ،و لم يحاده و الثااني :لايس لاه
الخيار.

محدود

• دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم.

• و روى أبو هريرة أن النبي صلى اللّه عليه و آله نهى عن تلقي الجلب ،فان
تلقى متلق فاشتراه ،فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد الساوق « .»3و هاذا
ن .
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الخالا؛ ج ،3ص173-172 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• األولى تلقي الركبان مكروه
• و حده أربعة فراسخ إذا قصد و ال يكاره إن اتفاق و ال يثبات للباائع
الخيار إال أن يثبت الغبن الفاح و الخيار فيه على الفور مع القدرة و
قيل ال يسقط إال باإلسقا و هو األشبه و كذا حكم النج و هو أن
يزيد لزيادة من واطنه البائع.
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شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،2ص15-14 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• مسنلة [حكم تلقي الركبان تكليفا]
• ال خالف في مرجوحيّة تلقّي الركبان بالشرو اآلتية ،و اختلفوا فاي
حرمته و كراهته ،فعان التقاي « »1و القاضاي « »2و الحلّاي « »3و
العلّامة في المنتهي « :»4الحرمة ،و هو المحكي عن اااهر الادروس
« »5و حواشي المحقّق الثاني «.»6
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كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص349 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

•

•
•
•
•
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• ______________________________
( )1حكاه عنه في المختلف  42 :5و لكن لم نعثر في الكافي إلّاا علاىٰ
هذه العبارة« :و يكره تلقّي الركبان» ،انظر الكافي في الفقه.360 :
( )2حكاه عنه أيضاً العلّامة في المختلف ،و لكن لام نعثار علياه فاي ماا
بنيدينا من كتبه قدّس سرّه.
( )3السرائر .237 :2
( )4المنتهىٰ .1005 :2
( )5حكاه السيّد الوباطبائي في الرياض (الوبعة الحجرية)  ،521 :1و انظر
الدروس  ،179 :3و لكن كالمه صريح في الحرمة كما قاله السيّد العااملي
في مفتاا الكرامة .102 :4
( )6حكاه السيّد العاملي في مفتاا الكرامة  102 :4عن حواشيه الثالثة.
كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص349 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• و عن الشيخ و ابن زهرة :ال يجوز « .»1و أوَّلَ في المختلاف عباارة
الشيخ بالكراهة «.»2
• و هي أي الكراهة « »3مذهُ األكثر ،بل عن إيضاا النافع :أنّ الشيخ
ادّعى اإلجماع على عدم التحريم « .»4و عن نهاياة اإلحكاام :تلقّاي
الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ،و ليس حراماً إجماعاً «.»5
• و مستند التحريم اواهر األخبار:
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كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة) ،ج ،4ص350 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

•
•
•
•
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• ______________________________
( )1حكاه عن الشيخ العلّامة في المختلاف  ،43 :5و السايّد العااملي فاي مفتااا
الكرامة  ،102 :4و أمّا عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ «ال يجاوز»،
بل حكى السيّد العاملي عنه فاي مفتااا الكراماة  101 :4بلفاظ «نهاى» .راجاع
المبسو  ،160 :2و الخالف  ،172 :3كتاب البيوع ،المسنلة  ،282و الغنية،216 :
و فيه« :و نهى عن تلقّي الركبان» كما حكاه السيّد العاملي عنه.
( )2المختلف .43 :5
( )3لم ترد «أي الكراهة» في «ف».
( )4ال يوجد اإليضاا عندنا ،و حكاه عنه السيّد العااملي فاي مفتااا الكراماة :4
.101
( )5نهاية اإلحكام .517 :2
كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص350 :

•
•

•
•
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
َاساخَ وَ
« 36 »5بَابُ كَرَاهَةِ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ حَادُّهُ مَاا دُونَ أَرْبَعَاةِ فَر ِ
يَجُوزُ مَا زَادَ وَ كَرَاهَةِ شِرَاءِ مَا تُلُقِّيَ وَ الْنَكْلِ مِنْهُ
 »6« -1 -22949مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَانْ أَبِياهِ
َصبابِ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَانْ مِنْهَبالٍ الْق َّ
قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَانِ التَّلَقِّاي-
قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي -قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ -قُلْتُ وَ كَمِ الْغَادْوَةُ
وَ الرَّوْحَةُ -قَالَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِ َ فَلَيْسَ
بِتَلَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ «.»1
( -)6الكافي .4 -169 -5
وسائل الشيِة ،ج ،17ص442 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•  64وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص هُب َو
ْشاى
أَنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِتَشْتَرِيَ السِّلَعَ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ لِمَا يُخ َ
ِصارِ عَانِ
َاضارِينَ فِاي الْم ْ
فِي ذَلِ َ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الْغَبْنِ وَ يُقْوَعُ بِالْح ِ
الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ يَخْرُجُ لِتَلَقِّي السِّلَعِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِمْ

30

دعائم اإلسالم ،ج ،2ص31 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•  »2« -2 -22950وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَانْ َساهْلِ بْانِ زِيَاادٍ وَ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّا ِ عَانْ مِنْهَبالٍ
الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ :لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَبا
تَأْكُلْ مِنْهُ.
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ «.»3

31

وسائل الشيِة ،ج ،17ص443 :

•
•

•
•
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
و ااهر النهي عن األكل كونه لفساد المعاملة ،فيكون أكلًا بالباطال ،و
لم يقل به إلّا اإلسكافي «.»5
و عن ااهر المنتهي :االتّفاق على خالفاه « ،»6فتكاون الرواياة ماع
ضعفها مخالفة لعمل األصحاب ،فتقصر عن إفادة الحرمة و الفساد.
نعم ال بنس بحملها على الكراهة لو وجد القاول بكراهاة األكال ممّاا
يُشترى من المتلقّى ،و ال بنس به حسماً لمادّة التلقّي.
و ممّا ذكرنا يعلم :أنّ النهي في ساائر األخباار أيضااً محماولى علاى
الكراهة ،الموافقة « »7لألصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور.
كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص351 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

•
•

•
•
•
•
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• ______________________________
( )1في «ن» و نسخة بدل «خ» :ال يتلقّ.
( )2كذا في «ش» و في «ن» و «ص»« :و ال يَبع» ،و في سائر النسخ :و ال بيع.
( )3أورد صدره فاي الوساائل  ،326 :12البااب  36مان أباواب آداب التجاارة،
الحديث  ،5و ذيله في الصفحة  ،327الباب  37من األبواب ،الحديث األوّل.
( )4الوسائل  ،326 :12الباب  36من أبواب آداب التجارة ،الحديث .3
( )5ال يوجد لدينا كتابه ،نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف  ،44 :5و الشهيد فاي
الدروس  ،179 :3و غيرهما.
( )6حكاه المحدّث البحراني في الحدائق  ،58 :18و راجاع المنتهاي  ،1005 :2و
فيه :فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء.
( )7في «ش» :لموافقته.
كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص351 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
َصبابِ أَنَّاهُ
•  »4« -3 -22951وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِنْهَالٍ الْق َّ
سَنَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَلَقِّي الْغَنَمِ -فَقَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّبيَ-
وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّيَ.

34

وسائل الشيِة ،ج ،17ص443 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•  »5« -4 -22952وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى
الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ :قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي -قَالَ رَوْحَةٌ.

• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ «.»6

35

وسائل الشيِة ،ج ،17ص443 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•  »7« -5 -22953وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْن َْشاعَرِيِّ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ عَبْادِ
الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عََْرِو بْنِ شَِْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّبهِ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَتَلَقَّى « »1أَحَدُكُمْ تِجَارَةً
خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ الْحَدِيثَ.

36

وسائل الشيِة ،ج ،17ص443 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•
•
•
•
•
•
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• ______________________________
( -)1التهذيب .699 -158 -7
( -)2الكافي .2 -168 -5
( -)3التهذيب .696 -158 -7
( -)4الفقيه .3989 -/273 -3
( -)5الكافي .3 -168 -5
( -)6التهذيب .698 -158 -7
( -)7الكافي  ،1 -168 -5و أورد ذيله في الحديث  1من الباب 37
من هذه األبواب.
وسائل الشيِة ،ج ،17ص443 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :أَحَدُكُمْ طَعَاماً «»2
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْنَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ «.»3

38

وسائل الشيِة ،ج ،17ص444 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
ُسايْنِ قَاالَ رُوِيَ أَنَّ حَادَّ
•  »4« -6 -22954مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْانِ الْح َ
التَّلَقِّي رَوْحَةى -فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبى.
• أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَلَبِ فِاي أَحَادِياثِ الِاحْتِكَاارِ
« »5وَ غَيْرِهَا «.»6
• ______________________________
( -)1في نسخة -يلتقي (هام المخوو ).
• ( -)2الفقيه .3988 -273 -3

39

وسائل الشيِة ،ج ،17ص444 :

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•
•
•
•

40

( -)3التهذيب .697 -158 -7
( -)4الفقيه .3990 -274 -3
( -)5تقدم في الحديث  3من الباب  27من هذه األبواب.
( -)6تقدم في الحديث  18من الباب  1من ابواب وجوب الحج.

وسائل الشيِة ،ج ،17ص444 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• ثمّ إنّ حدّ التلقّي أربعة فراسخ ،كما في كالم بعض « .»1و الظباهر أن
مرادهم خروج الحد عن الَحدود؛ ألنّ الظااهر زوال المرجوحيّاة إذا
كان أربعة فراسخ .و قد تبعوا بذل مرسلة الفقيه.
• و روى« :أنّ حدّ التلقّي روحة ،فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جَلب»
« ،»2فإنّ الجمع بين صدرها و ذيلها ال يكون إلّا بإرادة خروج الحادّ
عن المحدود .كما أنّ ما في الرواية السابقة :أنّ حدّه «ما دون غدوة أو
روحة» « »3محمولى على دخول الحدّ في المحدود.

41

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص352 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• لكن قال في المنتهي :حدَّ علماؤنا التلقّي بنربعة فراسخ ،فكرهوا التلقّي
إلى ذل الحدّ ،فإن زاد على ذل كان تجارةً و جلباً ،و هاو اااهرى،
ألن بَضيه و رجوعه يكون مسافراً ،و يجب عليه القصر فيكون سفراً
حقيقيّا إلى أن قال :و ال نعرف بين علمائنا خالفاً فيه « ،»4انتهى.
• و التعليل بحصول السفر الحقيقي يدلّ على مسامحة في التعبير ،و لعلّ
الوجه في التحديد باألربعة :أنّ الحصول « »5على األربعة بال زيادة و
نقيصة نادر ،فال يصلح أن يكون ضابواً لرفع الكراهة؛ إذ ال يقال :إنّاه
وصل إلى األربعة إلّا إذا تجاوز عنها و لو يسيراً.
42

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص352 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ

•
•
•
•
43

• ______________________________
( )1نسبه في المنتهي ( )1006 :2إلى علمائنا كما سينتي عنه ،و قاال
في الحدائق« :الظاهر أنّه ال خالف باين أصاحابنا» ،و راجاع لساائر
التعابير مفتاا الكرامة .105 :4
( )2الفقيه  ،274 :3الحديث  ،3990و الوسائل  ،327 :12البااب 36
من أبواب آداب التجارة ،الحديث .6
( )3تقدّمت في الصفحة  ،350و هي رواية منهال القصّاب.
( )4المنتهي .1006 :2
( )5في «ش» :الوصول.
كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص352 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• فالظاهر أنّه ال إشكال في أصل الحكم و إن وقع اختالفى فاي التعبيار
في النصوص و الفتاوى.
• ثمّ إنّه ال إشكال في اعتبار القصد؛ إذ بدونه ال يصدق عناوان التلقّاي،
فلو تلقّى الركب في طريقه ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملاة معهام .و
كذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى ،فال يكره لغرضٍ آخار و لاو
اتّفقت المعاملة.

44

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة) ،ج ،4ص353 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• قيل :ااهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة « »1اعتبار جهل الركاب
بسعر البلد «.»2
• و فيه :أنّه مبنيٌّ على عدم اختصاص القيد بالحكم األخير ،فيحتمل أن
تكون العلّة في كراهة التلقاي مسبامحة الركبُ فبي الَيببان بَبا ال
يتسامح به الَتلقي ،أو مظنة حبس الَتلقين ما اشتروه ،أو ادخاره عن
أعين الناس و بيِه تدريجاً .بخبالا مبا إذا أتبى الركبُ و ارحبوا
أمتِتهم في الخانات و األسواق ،فإن له أثراً بينباً فبي امبتالء أعبين
الناس خصوصاً الفقراء وقت الغالء إذا اتي بالطِام.
• ( )1تقدّمت في الصفحة .351
45

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة) ،ج ،4ص353 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ

• ( )2لم نعثر على هذا التعبير بعينه ،نعم قال في المسال بعاد أن ذكار
قيد جهل الركب« :-كما يشعر به التعليل» ،و قال مثله في الجواهر ،و
قال في الحدائق بعد أن ذكر القيد« :-أقول :و إليه يشير التعليال فاي
رواية عاروة  ،»..انظار المساال  ،189 :3و الجاواهر  ،473 :22و
الحدائق .57 :18

46

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة) ،ج ،4ص353 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ
• و كيف كان ،فاشترا الكراهة بجهلهم بسعر البلد محلّ مناقشة.
• ثمّ إنّه ال فرق بين أخذ المتلقّى بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما .نعم،
ال بنس باستيهابهم و لو بإهداء شيءٍ إليهم.

47

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة) ،ج ،4ص353 :

حدتَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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كتاب المكاسب (للشيخ األنصاري - ،الحديثة) ،ج ،4ص354 :
و لو تلقّاهم لمعامالت أُخر غير شراء متاعهم ،فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة.
نعم ،لو جعلنا المنا ما يقرب من قوله عليه السالم« :المسلمون يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» « »1قوي ساراية الحكام إلاى بياع شايءٍ مانهم و
إيجارهم المساكن و الخانات.
كما أنّه إذا جعلنا المنا في الكراهة كراهة غبن الجاهل ،كما يدلّ عليه النبويّ العاميّ« :ال تلقّوا الجَلَب ،فمن تلقّاه و اشترى منه فإذا أتى السوق فهاو
بالخيار» « »2قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم ،كالبيع و الشراء منهم متلقّياً « ،»3و شبه ذل  .لكن األاهر هو األوّل.
و كيف كان ،فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت « »4لهم الغبن الفاح كان لهم الخيار .و قد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار و إن لم يكن غابن « ،»5و
لعلّه إلطالق « »6النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن بدخول السوق و االطّالع على القيمة.
و اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين ،سيجيء ذكر األقوى منهما في مسنلة خيار الغبن إن شاء اللّٰه.
• ______________________________
( )1في حديث عروة المتقدّم في الصفحة .351
( )2السنن الكبرى  ،348 :5باب النهي عن تلقّي السلع.
( )3كذا في «ش» و مصحّحة «ن» ،و في سائر النسخ :متلقّى.
( )4في غير «ش»« :فيثبت» ،لكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
( )5حكاه في الجواهر  ،474 :22عن ااهر المحكي عنه ،و راجع السرائر .238 :2
( )6العبارة في غير «ف» و «ش» هكذا :و إن لم يكن غبن كإطالق  ..إلخ.

كتاب الَكاسُ (للشيخ األنصاري ،ط  -الحديثة)؛ ج ،4ص352 :

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
• « 37 »7بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرى لِبَادٍ
•  »8« -1 -22955مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِاي عَلِايٍّ الْن َْشاعَرِيِّ عَانْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْارِو بْانِ ِشامْرٍ عَانْ
عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَاالَ :قَاالَ ر َُساولُ اللَّاهِ ص فِاي
حَدِيثٍ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ -وَ الَُْسْلَُِونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَِْضَهُمْ مِنْ بٍٍَِْ.

49

وسائل الشيِة ،ج ،17ص444 :

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
• ( -)7الباب  37فيه  3أحاديث
• ( -)8الكافي  ،1 -168 -5و أورد صدره في الحديث  5مان البااب
 36من هذه األبواب.

50

وسائل الشيِة ،ج ،17ص444 :

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْنَشْعَرِيِّ «»1
• وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :ذَرُوا الْمُسْلِمِينَ «»2

51

وسائل الشيِة ،ج ،17ص445 :

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

•  »3« -2 -22956 .وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
َاضارى لِبَاادٍ -أَنَّ
مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ :تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ص لَا يَبِيعَنَّ ح ِ
الساوقِ-
الْفَوَاكِهَ وَ جَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ -إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَاى ُّ
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ -يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ
مِنَ الْقُرَى وَ السَّوَادِ -فَنَمَّا مَنْ يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ -فَإِنَّهُ يَجُوزُ
وَ يَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ.

52

وسائل الشيِة ،ج ،17ص445 :

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

•  »4« -3 -22957الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَانْ أَبِيا ِه
عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَارِ بْانِ مُحَمَّادٍ
الْوَرَّاقِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَاةَ عَانْ أَبِاي
َاضارى لِبَاادٍ -دَعُاوا
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَبِيعُ ح ِ
النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

53

وسائل الشيِة ،ج ،17ص445 :

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

• السؤال
• في كتاب رياض الصالحين :عن أنس رضي اه عنه قاال:نهاى رساول اه
صلى اه عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ،وإن كان أخااه ألبياه وأماه .ماا
معنى الحديث ولماذا النهي والذين يعيشون في المادن كياف يوباق النهاي
عليهم .هل أهل البلد ال يبيعون لبلد أخرى أو ماذا؟
• وأيضا في كتاب رياض الصالحين :نهى صلى اه عليه وسلم عان التلقاي،
وأن يبتاع المهاجر لألعرابى ،وأن يستام الرجل على سوم أخيه ،ونهى عان
النج والتصرية .ما معناى الحاديث؟ ولمااذا النهاي عان بياع المهااجر
لألعرابي؟ ولماذا النهي عن أن يستام وما معناها؟ وما هو النج  .وما هي
التصرية؟ ولماذا النهي عنهما؟
54

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

• اإلجابااة
• الحمد ه والصالة والسالم على رسول اه وعلى آله وصحبه ،أما بعاد:
• فنما علة النهي عن ذل  ،فبيانها أن أنواع البيوع المنهي عنها تختلاف
بحسب المفاسد التي تترتب عليها وهي كثيرة متعددة ،فمنها كماا قاال
الدهلوي في حجة اه البالغة :ما يكاون سابباً لساوء انتظاام المديناة
وإضرار بعضها بعضاً ،فيجب إخمالها والصد عنهاا .قاال رساول اللّاه
صلى اللّه عليه وسلم" :ال تلقوا الركبان لبيع  ،وال يبع بعضكم على بيع
بعض  ،وال يسم الرجل علاى ساوم أخياه  ،وال تناجشاوا  ،وال يباع
حاضر لباد".
55

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

• أقول :أما تلقي الركبان فهو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن
يدخلوا البلد ويعرفوا السعر ،فيشتري منهم بنرخ مان ساعر البلاد،
وهذا مظنة ضرر بالبائع ،ألنه إن نزل بالسوق كان أغلاى لاه ،ولاذل
كان له الخيار إذا عثر على الضرر ،وضرر بالعامة ألنه توجد في تل
التجارة حق أهل البلد جميعاً ،والمصالحة المدنياة تقتضاي أن يقادم
األحوج فاألحوج ،فإن استووا سوى بينهم أو أقرع ،فاساتئثار واحاد
منهم بالتلقي نوع من الظلم ،وليس لهم الخيار ألناه لام يفساد علايهم
مالهم ،وإنما منع ما كانوا يرجونه .اها.

56

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
• وقد جاءت اإلشارة إلى هذه العلة في قول النبي صلى اه عليه وسلم:
ال يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق اه بعضهم من بعض .رواه مسلم.
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أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
•

وأما مسنلة تنزيل أهل المدن المختلفة منزلة أهل البادية في هذا الحديث ،فمحل خالف بين أهل العلم ،قال العراقي في (طرا التثريب) :فسر أصحابنا بياع الحاضار للباادي
بنن يقدم إلى البلد بلدي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ليرجع إلى وطنه ،فينتيه بلدي فيقول :ضع متاع عندي ألبيعه على التدريج بنغلى مان هاذا الساعر .فلام
يعتدوا الحكم بالبادي وجعلوه منوطا بمن ليس من أهل البلد ،سواء كان باديا أو حاضرا؛ ألن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين وذكر البادي مثال ال قيد .وجعلاه
مال قيدا فحكى ابن عبد البر أنه قيل له :من أهل البادية ؟ قال :أهل العمود .قيل له :القرى المسكونة التي ال يفارقها أهلها في نواحي المدينة يقدم بعضاهم بالسالع فيبيعهاا
لهم أهل المدينة؟ قال :نعم ،إنما معنى الحديث أهل العمود .وحكى ابن عبد البر أيضا عن مال أنه قال :تفسير ذل أهل البادية وأهل القرى ،فنما أهل المادائن مان أهال
الريف فإنه ليس بالبيع لهم بنس ممن يرى أنه يعرف السوم إال من كان منهم يشبه أهل البادية فإني ال أحب أن يبيع لهم حاضر .قال :وبه قال ابن حبيب .قال :والبادي الذي
ال يبيع لهم الحاضر هم أهل العمود ،وأهل البوادي والبراري مثل األعراب .قال :وجاء النهي في ذل إرادة أن يصيب الناس ثمرتهم .ثم ذكر حديث جابر أن رسول اه صلى
اه عليه وسلم قال" :ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اه بعضهم من بعض" وقد أخرجه مسلم وغيره .قال :فنما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سالعتهم وأساواقها فلام
يعنوا بهذا الحديث .وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن القاسم أنه قال :ثم قال يعني مالكا بعد ذل  :وال يبيع مصري لمدني وال مدني لمصري ولكن يشير عليه ،وحكاى ابان
الحاجب في مختصره الخالف في ذل عن مال فقال :وفي الموطإ يحمله على أهل العمود لجهلهم باألسعار .وقيل بعمومه؛ لقوله" :وال يبياع مادني لمصاري وال مصاري
لمدني" اها.

•

وألجل هذا المعنى قال ابن حجر في (فتح الباري) :قوله في هذا المتن" :وأن يبتاع المهاجر لألعرابي" المراد بالمهاجر الحضري ،وأطلق عليه ذل
والمعنى أن األعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئا ال يتوكل له الحاضر لئال يحرم أهل السوق نفعا ورفقا ،وإنما له أن ينصحه ويشير عليه .اها.

•

خيرًا منه بثمنه أو مثله بنرخ  .ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى اآلخر.

وأما السوم فصورته أن ينخذ ليشتريه فيقول :ردّه ألبيع

على عرف ذل

الزماان،

•

وأما النج

•

وأما التصرية فهي ترك حَلْبِ الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنها.

•

ثم ننبه السائل على أن فقه هذه األحاديث مما اختلف فيه أهل العلم بناء على خالفهم في فهم معناها وعلل أحكامها ،فالبد لمن أراد الوقوف علاى التفصايل مان الرجاوع
لكتب الفقه وكالم الشراا.

•

واه أعلم.
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فهو الزيادة في ثمن السلعة ممن ال يريد شراءها ليقع غيره فيها.

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
انتشار ظاهرة تلقي الركبان في المسارحة

الثالثاء  22مارس 2016
13جمادى اآلخرة 1437
جازان :عبدهللا سهل
تذمر عدد من المواطنين في محافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان،
من تزايد انتشار ظاهرة تلقي الركبان "التقاء المشترين ببائعي المواشي قبل
وصولهم إلى السوق".

59

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
• وأكد عدد من المواطنين في استدعاء مقدم للمحافظة ،على ضرورة
إيقاف ظاهرة بيع تلقي الركبان المنهي عنها ،مشيرين إلى أن من أسباب
تزايد هذه الظاهرة ،هو احتكار التجار للمواشي ،والمغاالة في أسعارها،
والمخاطر المرورية التي تتسبب في الحوادث من خالل إقفال الطرق،
ومخاطر أمنية تتسبب في سرقة المركبات واألغنام ،مطالبين الجهات
األمنية ومسؤولي المحافظة ،بالتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها.

60

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
• من جهته ،بين المتحدث الرسمي لفرع الشؤون اإلسالمية واألوقاف
بمنطقة جازان محمد كريري ،لـ"الوطن" أمس ،أن هذا البيع من البيوع
المنهي عنها ،ومحرم شرعا ،وهي ظاهرة منتشرة في محافظات جازان،
الفتا إلى أنه سبق أن تمت مخاطبة محافظة أحد المسارحة للحد من هذه
الظاهرة ،مشيرا إلى أن هذا اانتشار ااهرة تلقي الركبان في المسارحة
• 02:46
• الثالثاء  22مارس 2016

61

أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

•
•
•
•

 13جمادى اآلخرة  1437ها
آخر تحديث
21:19
االثنين  22فبراير 2021

•
•
•

 10رجب  1442ها
انتشار ااهرة تلقي الركبان في المسارحة
جازان :عبداه سهل

•

تذمر عدد من المواطنين في محافظة أحد المسارحة جنوب منوقة جازان ،من تزايد انتشار ااهرة تلقي الركبان "التقاء المشترين ببائعي المواشي قبل
وصولهم إلى السوق".

•

وأكد عدد من المواطنين في استدعاء مقدم للمحافظة ،على ضرورة إيقاف ااهرة بيع تلقي الركبان المنهي عنها ،مشيرين إلى أن من أسباب تزايد هذه
الظاهرة ،هو احتكار التجار للمواشي ،والمغاالة في أسعارها ،والمخاطر المرورية التي تتسبب في الحوادث من خالل إقفال الورق ،ومخاطر أمنية
تتسبب في سرقة المركبات واألغنام ،موالبين الجهات األمنية ومسؤولي المحافظة ،بالتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها .من جهته ،بين
المتحدث الرسمي لفرع الشؤون اإلسالمية واألوقاف بمنوقة جازان محمد كريري ،لا"الوطن" أمس ،أن هذا البيع من البيوع المنهي عنها ،ومحرم
شرعا ،وهي ااهرة منتشرة في محافظات جازان ،الفتا إلى أنه سبق أن تمت مخاطبة محافظة أحد المسارحة للحد من هذه الظاهرة ،مشيرا إلى أن
هذا األمر يحتاج إلى تعاون من البلدية ،والمرور ،إذ إن دور األوقاف هو توعوي وإرشادي.

• وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية أحد المسارحة طاهر صيرم ،أن البلدية على أتم االستعداد للتعاون مع الجهات المختصة ،مضيفا أنهم بانتظار
توجيهات المحافظة حيال ذل لمنع البائعين.
ألمر يحتاج إلى تعاون من البلدية ،والمرور ،إذ إن دور األوقاف هو توعوي وإرشادي.
وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية أحد المسارحة طاهر صيرم ،أن البلدية على أتم االستعداد للتعاون مع الجهات المختصة ،مضيفا أنهم بانتظار
توجيهات المحافظة حيال ذلك لمنع البائعين.
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أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
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كرَاهَةِ الْبَيْعِ فِي الظِّلَالِ وَ تَحْرِيمِ الْغِشِّ
• « 58 »3بَابُ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ فِي الظِّلَالِ وَ تَحْرِيمِ الْغِ ِّ
•  »4« -1 -23007مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْانِ
الْحَكَمِ قَالَ :كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ فِي الظِّلَالِ -فَََرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ
ع رَاكِباً -فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ.

64

وسائل الشيِة ،ج ،17ص466 :

السابِريُّ

• و السابِريُّ :ضَرْبٌ من الثياب رقيق .و فى المثل« :عَرْضى سَابِريٌّ».
يقولُه من يُعْرَضُ عليه الشىء عَرْضاً ال يُبالَغُ فيه؛ ألنَّ السابرىَّ من
أجود الثياب يُرْغَُ فيه بأدنى عَرْضٍ.
• قال الشاعر:
• بِمَنْزِلَةٍ ال يَشْتَكِى السِلَّ أَهْلُها و عَيْ ٍ كَمَسِّ « »1السَّابِرِيِّ رَقيقِ
• و السابريّ أيضاً :ضربٌ من التَر .يقال:أجود تمرٍ بالكوفة النِرسِيانُ و
السَابريّ.
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الصحاح  -تاج اللغة و صحاح الِربية؛ ج ،2ص675 :

•

•
•
•
•
•
•
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كرَاهَةِ الْبَيْعِ فِي الظِّلَالِ وَ تَحْرِيمِ الْغِشِّ
ِشاامِ
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ه َ
بْنِ الْحَكَمِ « »5وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْارَاهِيمَ « »6أَقُاولُ :وَ
تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِ ِّ بِمَا يَخْفَى فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ « »7وَ يَنْتِي مَاا
يَدُلُّ عَلَيْهِ «.»8
( -)3الباب  58فيه حديث واحد
( -)4الفقيه .3980 -271 -3
( -)5الكافي .6 -160 -5
( -)6التهذيب .54 -13 -7
( -)7تقدم في الباب  86من أبواب ما يكتسب به.
( -)8ياتي في الحديث  2من الباب  ،7و في الباب  9من أبواب العيوب.
وسائل الشيِة ،ج ،17ص466 :

تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِهِ وَ مُخَالَطَةِ الصُّلَحَاءِ
• « 59 »1بَابُ اسْتِحْبَابِ تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِهِ وَ مُخَالَوَةِ الصُّلَحَا ِء
•  »2« -1 -23008مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَاالَ :قَاالَ عَلِايُّ بْانُ
الْحُسَيْنِ ع مِنْ سََِادَةِ الََْبرْءِ أَنْ يَكُبونَ مَتْجَبرُهُ فِبي بِلَبادِهِ -وَ يَكُبونَ
خُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ -وَ يَكُونَ لَهُ أَوْلَادٌ يَسْتَِِينُ بِهِمْ.
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص467 :

تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِهِ وَ مُخَالَطَةِ الصُّلَحَاءِ

• وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِادٍ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُاهُ إِلَاى عَلِايِّ بْانِ
الْحُسَيْنِ ع مِثْلَهُ « »3أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِ َ «.»4
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص467 :

تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِي بِلَادِهِ وَ مُخَالَطَةِ الصُّلَحَاءِ
• ______________________________
( -)1الباب  59فيه حديث واحد
• ( -)2الفقيه  ،3598 -164 -3و أورده في الحديث  1من البااب 69
من أبواب ما يكتسب به ،و قوعة منه عن الكافي في الحاديث  7مان
الباب  1من أبواب أحكام األوالد.
• ( -)3الخصال.207 -159 -
• ( -)4تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب  69مان أباواب ماا
يكتسب به ،و في الباب  11من أبواب أحكام العشرة.
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص467 :

كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً

• « 60 »1بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً وَ اسْتِحْبَابِهِمَا فِاي
الْمَسَاجِدِ «»2
•  »3« -1 -23009مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الَُْبؤْمِنِينَ ع
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص -فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَباعِ الْبأَرْضِ وَ
خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ -فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ بِقَاعِ الْبأَرْضِ الْأ َْسبوَاقَُ -و
هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ -يَغْدُو بِرَايَتِهِ -وَ يَضَعُ كُر ِْسبيَّهُ -وَ يَبُبثُّ ذُرِّيَّتَبهُ -فَبَبيْنَ
مُطَفِّفٍ فِي قَفِيبٍ « -»4أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ -أَوْ كَاذِبٍ فِبي ِسبلَِْةٍ -فَيَقُبولُ
عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ -فَلَا يَبَالُ مَعَ ذَلِكَ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ
خَارِجٍ -ثُمَّ قَالَ ع وَ خَيْرُ الْبِقَاعِ الََْسَاجِدُ -وَ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا-
وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص468 :

كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً

• وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْنَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَبْانِ
َضالٍ عَانْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (عَانْ مُف َّ
سَعِيدٍ) « »1عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِايِّ ص وَ ذَكَارَ
نَحْوَهُ «.»2
• ______________________________
( -)1الباب  60فيه حديثان
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص468 :

•

•

•
•
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كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً
( -)2ال يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب ،و هو دوري و يلزم أن
ال يدخله أحد ،و أن ال يخرج منه األخير ،ألنا نقول من المعلوم أن الكراهة تازول
عند الضرورة ،بل التحريم أيضا ،و أكثر الداخلين إلى السوق يضورون إلى دخولاه
لئال يكون دخولهم أوال مكروها ،و كذا من له ضرورة إلى التاخر ،و أيضاا فينادفع
األشكال بامكان األقتران ،فيدخله اثنان فصاعدا دفعة ،و ال يكون واحد منهم أوال،
و كذا في الخروج ،و كذا في دخاول المسااجد ،و الخاروج منهاا ،علاى أن فعال
المندوب و ترك المكروه مشروطان باالمكان ،ساقوان ماع عدماه قوعاا ،لابوالن
تكليف ما ال يواق عقال و سمعا ،و اعلم أن السوق مؤنثة و يجوز تاذكيرها ،نا
عليه صاحب القاموس (منه .قده).
( -)3الفقيه  ،3751 -199 -3و أورده في الحديث  1من البااب  68مان أباواب
أحكام المساجد.
( -)4في المصدر زيادة -أو طاي في ميزان.
وسائل الشيعة ،ج ،17ص469 :
وسائل الشيِة ،ج ،17ص468 :

كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً

•  »3« -2 -23010الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَانْ أَبِيا ِه
عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْانِ عَبْادِ
اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ َسايْفِ
بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ
آبَائِهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِيلَ -أَيُّ الْبِقَباعِ أَحَبُُّ إِلَبى اللَّبهِ
تََِالَى قَالَ الََْسَاجِدُ -وَ أَحَُُّ أَهْلِهَا إِلَى اللَّهِ -أَوَّلُهُبمْ دُخُولًبا إِلَيْهَبا وَ
آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا -قَالَ فَأَيُّ الْبِقَاعِ أَبْغٍَُ إِلَبى اللَّبهِ تََِبالَى -قَبالَ
الْأَسْوَاقُ وَ أَبْغٍَُ أَهْلِهَا إِلَيْهِ -أَوَّلُهُمْ دُخُولًبا إِلَيْهَبا وَ آخِبرُهُمْ خُرُوجباً
مِنْهَا.
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وسائل الشيِة ،ج ،17ص469 :

كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً
•

•
•
•
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وَ رَوَى صَدْرَهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ «.»4
• ______________________________
( -)1في معاني األخبار -مفضل بن سعيد.
( -)2معاني األخبار.1 -168 -
( -)3أمالي الووسي .144 -1
( -)4مر في الحديث  2من الباب  68من أبواب أحكام المساجد.
وسائل الشيِة ،ج ،17ص469 :
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