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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
عنن يين  جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان، و-3•

لقىى ال يت»: قنال( ص)أن رسول اللّن  : ففي الحديث. الحاضر للبادي
.«1« »، و ال يبي  حاضر لبادأحدكم تجارة خارجا من المصر

بين  ال ي»: قال( ص)أن رسول اللّ  : و روى الشافعي يسنده إلى جاير•
. «الناس يرزق يعضهم من يعضدعوا .لبادحاضر 

وا ال تلقّن»: قنال( ص)أن رسول اللّ  : روى يسنده إلى أيي هريرةكما •
.«2« »السل 

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
ل أصنحا  خروج التاجر إلى خارج البلد، ليستقب: تلقي الركبان هوو •

يرجن  إلنى البضائ ، و يشتري منهم يضائعهم، قبل أن يدخلوا البلد، و
.المدينة فيبي  السل  على الناس

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
رويين، أن يتولى تاجر المدينة شننن القن: و يي  الحاضر ألهل البادية•

و الذين يقدمون المدينة و هم يحملون منتجاتهم منن فواكن  و ألبنان
. «3»غيرها، فيشتريها منهم ثم يبيعها و يتجر يها 

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
سالمي أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طاي  االتجاه اإل: واضحو •

و النهىي يتىتهدا االسىتءنان اىن ال سىي الذي نحاول إثبات ، ألن 
تهلك ، الذي يحول ي  دون مواجهة صاحب السلعة للمسدوره الطفيلي

. يينهمنامباشرة، ال لشي ء إال ليريح الوسيط على أساس إقحام نفسن 
بر عنن فالوساطة هنا ال يرحب يها اإلسالم، ألنها وساطة متكلفة ال تع

ادلة أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة، يل عن هدف في مجرد المب
.ألجل الريح

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•______________________________

، 327، و ص 22951، الحنننديث 326، ص 12ج ( الوسنننائل( )1)
.22953الحديث 

.93، ص 3ج ( األم( )2)•
جنواهر )، و 296، ص 3ج ( الروضة فني شنرا اللمعنة)الحظ ( 3)•

.470، ص 22ج ( الكالم

652: اقتصادنا؛ ص



11

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
آثنم يا  النهي عن تلقي الركبان وأن ييع  مردود ألن صاحب  عناص•

إذا كان ي  عالما وهو خداع في البي  والخداع ال يجوز 

حدثنا محمد ين يشار حدثنا عبند الوهنا  حندثنا عبيند اه2054•
ال نهى العمري عن سعيد ين أيي سعيد عن أيي هريرة رضي اه عن  ق

437: ص] اد النبي صلى اه علي  وسلم عن التلقي وأن يبي  حاضر لب
 ]

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•________________________________________

الشرا •
ردود ؛ يا  النهي عن تلقي الركبان ، وأن ييع  م: ) قول  [ 437: ص] •

ألن صاحب  عاص آثم إذا كان ين  عالمنا ، وهنو خنداع فني البين  ، 
نهني جزم المصنف ينن البي  مردود يناء على أن ال( والخداع ال يجوز 

لنى ذات يقتضي الفساد ، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجن  إ
يثبت المنهي عن  ال ما إذا كان يرج  إلى أمر خارج عن  فيصح البي  و

الخيار يشرط  اآلتي ذكره ، 

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
حيح كون صاحب  عاصيا آثما واالستدالل علي  يكون  خداعا فصوأما •

جن  ، ولكن ال يلزم من ذلك أن يكون البي  مردودا ؛ ألن النهي ال ير
دف  إلى نفس العقد وال يخل يشيء من أركان  وشرائط  ، وإنما هنو لن

مالكية ويعض اإلضرار يالركبان ، والقول يبطالن البي  صار إلي  يعض ال
الحنايلة ، 

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
أن يحمل قول البخاري أن البي  منردود علنى منا إذا اختنار ويمكن •

التناقض البائ  رده فال يخالف الراجح ، وقد تعقب  اإلسماعيلي وألزم 
ونن  فصنل يبي  المصراة فإن في  خداعا وم  ذلك لم يبطل البي  ، ويك
، واسنتدل في يي  الحاضر للبادي يين أن يبي  ل  ينجر أو يغينر أجنر
فإن ": في  علي  أيضا يحديث حكيم ين حزام الماضي في يي  الخيار ف

الكنذ  فلنم يبطنل ييعهمنا ي: قنال "كذيا وكتما محقت يركة ييعهما 
عة إذا أن صناحب السنل": والكتمان للعيب ، وقد ورد يإسناد صحيح 

ديث ثم ساق  من حن"ياعها لمن تلقاه يصير يالخيار إذا دخل السوق 
. مهور أجاز أيو حنيفة التلقي وكره  الج: أيي هريرة ، قال اين المنذر 

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
ن يضر ينهنل أ: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين : قلت •

الشنافعي فقنال: ثم اختلفوا . البلد ، وأن يلتبس السعر على الواردين 
و  من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة يالخيار ، وحجت  حنديث أين

-لم صلى اه علين  وسن-أن النبي : عن اين سيرين عن أيي هريرة 
إذا أتنى نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقاه فاشنتراه فصناحب  يالخينار

السوق 

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 



16

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
وهو حديث أخرج  أيو داود والترمذي وصحح  اينن خزيمنة : قلت •

من طريق أيو  ، وأخرج  مسلم من طريق هشام عنن اينن سنيرين 
ا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى من  فنإذ[ 438: ص] ال تلقوا ": يلفظ 

إذا قدم :أي "فهو يالخيار ": وقول  "أتى سيده السوق فهو يالخيار 
في البي  السوق وعلم السعر ، وهل يثبت ل  مطلقا أو يشرط أن يق  ل 

غبن؟ وجهان ، أصحهما األول وي  قال الحنايلنة ، واناهره أيضنا أن 
. ع  النهي ألجل منفعة البائ  وإزالة الضرر عن  وصيانت  ممن يخد

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
  وحمل  مالك على نف  أهل السوق ال على نفن  ر: اين المنذر قال •

جنة والحديث ح: السلعة ، وإلى ذلك جنح الكوفيون واألوزاعي قال 
واحنت  .انتهنى . للشافعي ؛ ألن  أثبت الخيار للبائ  ال ألهل السنوق 

م على مالك يحديث اين عمر المذكور في آخر البا  ، وسينتي الكال
. ذلك 

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
. هو اين عبد المجيد الثقفي ( حدثنا عبد الوها  : ) قول  •

. هو المقبري ( عن سعيد ين أيي سعيد : ) قول  •

ا أم يعيدا ، ااهره من  التلقي مطلقا سواء كان قريب( عن التلقي : ) قول  •
سواء كان ألجل الشراء منهم أم ال ، وسينتي البحث في  

436، ص4، ج البخاريفتح الباري شرح صحيح 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
«أن  نهى عن تَلَقِّي الرّكبان»: في •
خبره يكساد هو أن يستقبل الحضرىّ البدوىّ قبل وصول  إلى البلد، و ي•

ل، و ما مع  كذيا؛ ليشترى من  سلعت  يالوكس، و أقنلّ منن ثمنن المثن
ن، ذلك تغرير محرّم، و لكن الشراء منعقد، ثم إذا كنذ  و اهنر الغنب

.الفثبت الخيار للبائ ، و إن صدق، ففي  على مذهب الشافعىّ خ
•

266: ، ص4النهاية في غريب الحديث و األثر؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
أَيو هريرة، روى و النبيُّ، صلى اه علي  و سلم، عن تَلَقِّي الرُّكْباننهى •

تَلقَّنواا قال رسول اه، صلى اه علين  و سنلم، ال تَ: رضي اه عن ، قال
الخِينار إذا الرُّكْبانَ أَو األَجْال َ فَمَن تَلقَّاه فاشتَرى من  شيئاً فصاحِبا  ي

أَتى السُّوقَ

256: ، ص15لتان العرب؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
البي  و في هذا دليل أَن: و يهذا آخذ إن كان ثايتاً، قال: قال الشافعي؛ •

جائِز غيرَ أَن لصاحبها الخيار يعند قاندوم السنوق، ألَنَّ شنراءَها منن 
  الننق  البَدوِيّ قبل أَن يصير إلى موض  الماتساومَيْنِ من الغرور يوج

من الثمن فل  الخيار؛ 

256: ، ص15لتان العرب؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
ل  إلى البلد هو أَن يستقبل الحضَريُّ البدويَّ قبل وصو: تَلَقِّي الرُّكبانو •

أَقنلَّ منن و يخبره يكَسادِ ما مع  كَذِياً ليشتري من  سِلْعَت  ينالوَكْس و
  و ثمن المثل، و ذلك تَغْرير ماحرَّم و لكن الشراء منعقد، ثنم إذا كنذ

لشنافعي اهر الغَبْنا ثبت الخِيار للبائ ، و إن صدَق ففي  على منذهب ا
. خالف

256: ، ص15لتان العرب؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•

دوي قبنل في  نهى عن تلقي الركبان، و هي أن يستقبل الحضري البو •
من  سنلعت  وصول  إلى البلد، فريما أخبره يكساد ما مع  كذيا ليشتري

.يالوكس و القيمة القليلة، و ذلك تغرير محرم

379: ، ص1مجمع البحرين؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
،يج زالتلقي الركبان : 282مسنلة •
محدود فان تلقى و اشترى كان البائ  يالخيار إذا ورد السوق، إال أن ذلك•

.ينريعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، و لم يكن ي  ينس
  لنيس لن: الثنانيو ال يجوز، و لم يحنده : و للشافعي في  قوالن، أحدهما•

.الخيار
.أخبارهمإجماع الفرقة و: دليلنا•
لب، فان و روى أيو هريرة أن النبي صلى اللّ  علي  و آل  نهى عن تلقي الج•

و هنذا . «3»تلقى متلق فاشتراه، فصاحب السلعة يالخيار إذا ورد السنوق 
.ن 

173-172: ، ص3الخالا؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

تلقي الركبان مكروهاألولى •
بنائ  و حده أريعة فراسخ إذا قصد و ال يكنره إن اتفنق و ال يثبنت لل•

  القدرة و الخيار إال أن يثبت الغبن الفاحش و الخيار في  على الفور م
و أن األشب  و كذا حكم النجش و ههو قيل ال يسقط إال ياإلسقاط و 

.يزيد لزيادة من واطنه البائ 

15-14: ، ص2شرائع اإلسالم في متائل الحالل و الحرام؛ ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
[حكم تلقي الركبان تكليفا]مسنلة •
لفوا فني ال خالف في مرجوحيّة تلقّي الركبان يالشروط اآلتية، و اخت•

و « 3»و الحلّني « 2»و القاضني « 1»حرمت  و كراهت ، فعنن التقني 
الحرمة، و هو المحكي عن اناهر الندروس : «4»العلّامة في المنتهي 

.«6»و حواشي المحقّق الثاني « 5»

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

ٰ  و لكن لم نعثر في الكافي إلّنا علنى42: 5حكاه عن  في المختلف ( 1)
.360: ، انظر الكافي في الفق «و يكره تلقّي الركبان»: هذه العبارة

منا حكاه عن  أيضاً العلّامة في المختلف، و لكن لنم نعثنر علين  فني( 2)•
.ينيدينا من كتب  قدّس سرّه

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

لي ، و لكن كالم  صريح في الحرمة كما قال  السيّد العنام179: 3الدروس 
.102: 4في مفتاا الكرامة 

.عن حواشي  الثالثة102: 4حكاه السيّد العاملي في مفتاا الكرامة ( 6)•

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

.«2»الشيخ يالكراهة 
يخ أنّ الش: ، يل عن إيضاا الناف مذهب األكثر« 3»هي أي الكراهة و •

تلقّني : و عن نهاينة اإلحكنام. «4»ادّعى اإلجماع على عدم التحريم 
.«5»الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، و ليس حراماً إجماعاً 

:و مستند التحريم اواهر األخبار•

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

، و السنيّد العناملي فني مفتناا 43: 5حكاه عن الشيخ العلّامة في المختلنف ( 1)
، «وزال يجن»، و أمّا عن اين زهرة فلم نعثر على الحكاية عن  يلفظ 102: 4الكرامة 

راجن  . «نهنى»يلفنظ 101: 4يل حكى السيّد العاملي عن  فني مفتناا الكرامنة 
، 216: ، و الغنية282، كتا  البيوع، المسنلة 172: 3، و الخالف 160: 2المبسوط 

.كما حكاه السيّد العاملي عن « و نهى عن تلقّي الركبان»: و في 
.43: 5المختلف ( 2)•
.«ف»في « أي الكراهة»لم ترد ( 3)•
: 4ال يوجد اإليضاا عندنا، و حكاه عن  السيّد العناملي فني مفتناا الكرامنة ( 4)•

101.
.517: 2نهاية اإلحكام ( 5)•

350: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
خَ وَ 36« 5»• يَا ا كَرَاهَةِ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ حَندُّها مَنا داونَ أَرْيَعَنةِ فَرَاسنِ

يَجاوزا مَا زَادَ وَ كَرَاهَةِ شِرَاءِ مَا تالاقِّيَ وَ الْنَكْلِ مِنْ ا
ماحَمَّدا يْنا يَعْقاو َ عَنْ عَلِيِّ يْنِ إِيْرَاهِيمَ عَننْ أَيِين ِ « 6»-22949-1•

ابِعَنِ ايْنِ أَيِي عامَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يْنِ الْحَجَّاجِ عَننْ  مِنْهَىال  الْقَصىب
-نَهَى عَننِ التَّلَقِّنيقَالَ أَياو عَبْدِ اللَّ ِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَساولَ اللَّ ِ ص: قَالَ

الْغَندْوَةا قالْتا وَ كَمِ -قَالَ مَا داونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ-قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي
لَيْسَ قَالَ أَرْيَعَةا فَرَاسِخَ قَالَ ايْنا أَيِي عامَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَ-وَ الرَّوْحَةا

.يِتَلَقٍّ
.«1»وَ رَوَاها الشَّيْخا يِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ يْنِ إِيْرَاهِيمَ مِثْلَ ا •
.4-169-5الكافي -(6)•

 442: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
هُى َ قَالَ جَعْفَرا يْنا ماحَمَّدٍ صتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ عَنْ ا ص أَنَّ ا نَهَى عَنْ 64•

ى لِمَا ياأَنْ تَلَقبى الرُّكْبَانَ لِتَشْتَرِيَ التِّلَعَ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ خْشنَ
رِينَ فِني الْمِصنْ  رِ عَننِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْبَائِ ِ مِنَ الْغَبْنِ وَ ياقْطَ ا يِالْحَاضنِ

الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ يَخْراجا لِتَلَقِّي السِّلَ ِ قَبْلَ واصاولِهَا إِلَيْهِمْ  

 31: ، ص2داائم اإلسالم، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
هْلِ يْننِ زِيَنادٍ وَ « 2»-22950-2• وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَايِنَا عَننْ سنَ

مِنْهَىال  أَحْمَدَ يْنِ ماحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ايْنِ مَحْباو ٍ عَنْ ماثَنًّى الْحَنَّاطِ عَننْ 
قِّيَ وَ لَىا لَا تَلَقب وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُ: قَالَ: عَنْ أَيِي عَبْدِ اللَّ ِ ع قَالَالْقَصبابِ

.تَأْكُلْ مِنْهُ
.«3»وَ رَوَاها الشَّيْخا يِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ يْنِ ماحَمَّدٍ •

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
اطنل، و ااهر النهي عن األكل كون  لفساد المعاملة، فيكون أكلًا يالبو •

.«5»لم يقل ي  إلّا اإلسكافي 
، فتكنون الرواينة من  «6»االتّفاق على خالفن  : و عن ااهر المنتهي•

.ادضعفها مخالفة لعمل األصحا ، فتقصر عن إفادة الحرمة و الفس
نعم ال ينس يحملها على الكراهة لو وجد القنول يكراهنة األكنل ممّنا•

.ياشترى من المتلقّى، و ال ينس ي  حسماً لمادّة التلقّي
أنّ النهي في سنائر األخبنار أيضناً محمنولى علنى : و ممّا ذكرنا يعلم•

.لألصل م  ضعف الخبر و مخالفت  للمشهور« 7»الكراهة، الموافقة 

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

.ال يتلقّ: «خ»و نسخة يدل « ن»في ( 1)
.ي و ال ي: ، و في سائر النسخ«و ال يَب »: «ص»و « ن»و في « ش»كذا في ( 2)•
منن أينوا  آدا  التجنارة، 36، البنا  326: 12أورد صدره فني الوسنائل ( 3)•

.من األيوا ، الحديث األوّل37، البا  327، و ذيل  في الصفحة 5الحديث 
.3من أيوا  آدا  التجارة، الحديث 36، البا  326: 12الوسائل ( 4)•
، و الشهيد فني 44: 5ال يوجد لدينا كتاي ، نعم حكاه عن  العلّامة في المختلف ( 5)•

.، و غيرهما179: 3الدروس 
، و 1005: 2، و راجن  المنتهني 58: 18حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ( 6)•

.فالبي  صحيح في قول عامّة العلماء: في 
.لموافقت : «ش»في ( 7)•

351: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
ابِ وَ رَوَاها الصَّداوقا يِإِسْنَادِهِ عَنْ « 4»-22951-3• أَنَّن ا مِنْهَال  الْقَصىب

- مَا تُلُقِّىيَلَا تَلَقب وَ لَا تَشْتَرِفَقَالَ -تَلَقِّي الْءَنَمِسَنَلَ أَيَا عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ 
.وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّيَ

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
يَى وَ يِالْإِسْنَادِ عَنِ ايْنِ مَحْباو ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ يْنِ يَحْ« 5»-22952-4•

.ةٌقَالَ رَوْحَ-قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التبلَقِّي: قَالَمِنْهَال  الْقَصبابِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ 

.«6»وَ رَوَاها الشَّيْخا يِإِسْنَادِهِ عَنِ ايْنِ مَحْباو ٍ مِثْلَ ا •

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
عَرِيِّ عَننْ ماحَمَّندِ يْننِ عَبْندِ « 7»-22953-5• وَ عَنْ أَيِي عَلِيٍّ الْنَشنْ

لبىهِ اُرْوَةَ بْنِ اَبْدِ العَنْ اَمْرِو بْنِ شِمْر  الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ يْنِ النَّضْرِ عَنْ 
أَحَداكامْ تِجَارَةً « 1»قَالَ رَساولا اللَّ ِ ص لَا يَتَلَقَّى : ع قَالَعَنْ أَيِي جَعْفَرٍ

.خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ الْحَدِيثَ

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



38

تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•______________________________

.699-158-7التهذيب -(1)
.2-168-5الكافي -(2)•
.696-158-7التهذيب -(3)•
.3989-/273-3الفقي  -(4)•
.3-168-5الكافي -(5)•
.698-158-7التهذيب -(6)•
37من البا  1، و أورد ذيل  في الحديث 1-168-5الكافي -(7)•

.من هذه األيوا 

 443: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
«2»أَحَداكامْ طَعَاماً : رَوَاها الصَّداوقا مارْسَلًا إِلَّا أَنَّ ا قَالَوَ •
.«3»وَ رَوَاها الشَّيْخا يِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيِي عَلِيٍّ الْنَشْعَرِيِّ مِثْلَ ا •

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
يْنِ قَنالَ راوِيَ أَنَّ حَندَّ « 4»-22954-6• ماحَمَّدا يْنا عَلِيِّ يْننِ الْحاسنَ

.فَإِذَا صَارَ إِلَى أَرْيَ ِ فَرَاسِخَ فَهاوَ جَلَبى-التَّلَقِّي رَوْحَةى
ارِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدالُّ عَلَى اسْتِحْبَا ِ الْجَلَبِ فِني أَحَادِينثِ الِاحْتِكَن: أَقاولا•

.«6»وَ غَيْرِهَا « 5»
•______________________________

(.هامش المخطوط)يلتقي -في نسخة-(1)
.3988-273-3الفقي  -(2)•

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
.697-158-7التهذيب -(3)•
.3990-274-3الفقي  -(4)•
.من هذه األيوا 27من البا  3تقدم في الحديث -(5)•
.من ايوا  وجو  الح 1من البا  18تقدم في الحديث -(6)•

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
الظىاهر أن  و . «1»إنّ حدّ التلقّي أريعة فراسخ، كما في كالم يعض ثمّ •

؛ ألنّ الظناهر زوال المرجوحيّنة إذا مرادهم خروج الحد  ان المحدود
.و قد تبعوا يذلك مرسلة الفقي . كان أريعة فراسخ

« لبأنّ حدّ التلقّي روحة، فإذا يلغ إلى أريعة فراسخ فهو جَ»: و روى•
دّ ، فإنّ الجم  يين صدرها و ذيلها ال يكون إلّا يإرادة خروج الحن«2»

ما دون غدوة أو»أنّ حدّه : كما أنّ ما في الرواية السايقة. عن المحدود
.محمولى على دخول الحدّ في المحدود« 3« »روحة

352: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
رهوا التلقّي حدَّ علماؤنا التلقّي ينريعة فراسخ، فك: قال في المنتهيلكن •

إلى ذلك الحدّ، فإن زاد على ذلك كان تجارةً و جلباً، و هنو اناهرى، 
ون سفراً ، و يجب علي  القصر فيكمتافراًألن  بمضي ه و رج اه يك ن 

.، انتهى«4»و ال نعرف يين علمائنا خالفاً في  : حقيقيّا إلى أن قال
تعبير، و لعلّ و التعليل يحصول السفر الحقيقي يدلّ على مسامحة في ال•

على األريعة يال زيادة و « 5»أنّ الحصول : الوج  في التحديد ياألريعة
إنّن  : قالنقيصة نادر، فال يصلح أن يكون ضايطاً لرف  الكراهة؛ إذ ال ي

.وصل إلى األريعة إلّا إذا تجاوز عنها و لو يسيراً

352: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
•______________________________

إلى علمائنا كما سينتي عن ، و قنال ( 1006: 2)نسب  في المنتهي ( 1)
ر ، و راجن  لسنائ«الظاهر أنّ  ال خالف ينين أصنحاينا»: في الحدائق

.105: 4التعايير مفتاا الكرامة 
36، البنا  327: 12، و الوسائل 3990، الحديث 274: 3الفقي  ( 2)•

.6من أيوا  آدا  التجارة، الحديث 
.، و هي رواية منهال القصّا 350تقدّمت في الصفحة ( 3)•
.1006: 2المنتهي ( 4)•
.الوصول: «ش»في ( 5)•

352: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
عبينر أنّ  ال إشكال في أصل الحكم و إن وق  اختالفى فني التفالظاهر •

.في النصوص و الفتاوى
لتلقّني، ثمّ إنّ  ال إشكال في اعتبار القصد؛ إذ يدون  ال يصدق عننوان ا•

و . عهنمفلو تلقّى الركب في طريق  ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملنة م
ر و لنو كذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى، فال يكره لغرضٍ آخن

.اتّفقت المعاملة

 353: ، ص4، ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
اعتبار جهل الركنب « 1»ااهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة : قيل•

.«2»يسعر البلد 
حتمل أن أنّ  مبنيٌّ على عدم اختصاص القيد يالحكم األخير، في: في و •

ا ال متىامحة الركىب فىي الميىبان بمىتكون العلّة في كراهة التلقني 
اد خاره ان مظن ة حبس المتلق ين ما اشتروه، أو، أو يتتامح به المتلقي

بخىالا مىا ا ا أتىى الركىب و طرحى ا. أاين الناس و بيعه تدريجاً
اىين أمتعتهم في الخانات و األس اق، فإن  له أثراً بي نىاً فىي امىتالن أ

.الناس خص صاً الفقران وقت الءالن ا ا اتي بالطعام
.351تقدّمت في الصفحة ( 1)•

 353: ، ص4، ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
عند أن ذكنر لم نعثر على هذا التعبير يعين ، نعم قال في المسالك ي( 2)•

جواهر، و ، و قال مثل  في ال«كما يشعر ي  التعليل»: -قيد جهل الركب
علينل فني و إلي  يشير الت: أقول»: -قال في الحدائق يعد أن ذكر القيد

، و 473: 22، و الجنواهر 189: 3، انظنر المسنالك «..رواية عنروة 
.57: 18الحدائق 

 353: ، ص4، ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 



48

الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
.ةكيف كان، فاشتراط الكراهة يجهلهم يسعر البلد محلّ مناقشو •
نعم، . غيرهماثمّ إنّ  ال فرق يين أخذ المتلقّى يصيغة البي  أو الصلح أو•

.ال ينس ياستيهايهم و لو يإهداء شي ءٍ إليهم

 353: ، ص4، ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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الرُّكْبَانِحدتَلَقِّي 
 354: ، ص4، ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )المكاسب كتا  •
.و لو تلقّاهم لمعامالت أاخر غير شراء متاعهم، فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة•
قوي سنراية الحكنم إلنى يين  شني ءٍ مننهم و « 1« »ه يعضهم من يعضٰ  المسلمون يرزق اللّ»: نعم، لو جعلنا المناط ما يقر  من قول  علي  السالم•

.إيجارهم المساكن و الخانات
تى السوق فهنو ال تلقّوا الجَلَب، فمن تلقّاه و اشترى من  فإذا أ»: كما أنّ  إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل، كما يدلّ علي  النبويّ العاميّ•

.لكن األاهر هو األوّل. ، و شب  ذلك«3»قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم، كالبي  و الشراء منهم متلقّياً « 2« »يالخيار
، و «5»و قد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار و إن لم يكن غنبن . لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار« 4»و كيف كان، فإذا فرض جهلهم يالسعر فثبت •

.النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن يدخول السوق و االطّالع على القيمة« 6»لعلّ  إلطالق 
.هٰ  و اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين، سيجي ء ذكر األقوى منهما في مسنلة خيار الغبن إن شاء اللّ•

•______________________________
.351في حديث عروة المتقدّم في الصفحة ( 1)

.، يا  النهي عن تلقّي السل 348: 5السنن الكبرى ( 2)•
.متلقّى: ، و في سائر النسخ«ن»و مصحّحة « ش»كذا في ( 3)•
.يما أثبتناه« ن»، لكن صحّحت في «فيثبت»: «ش»في غير ( 4)•
.238: 2، عن ااهر المحكي عن ، و راج  السرائر 474: 22حكاه في الجواهر ( 5)•
. إلخ.. و إن لم يكن غبن كإطالق : هكذا« ش»و « ف»العبارة في غير ( 6)•
•

352: ، ص4؛ ج (الحديثة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاسب 
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يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد 
يَا ا أَنَّ ا ياكْرَها أَنْ يَبِي َ حَاضِرى لِبَاد37ٍ« 7»•
عَرِيِّ عَننْ « 8»-22955-1• ماحَمَّدا يْنا يَعْقاو َ عَنْ أَيِني عَلِنيٍّ الْنَشنْ

مْرٍ عَننْ  ماحَمَّدِ يْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ يْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْنرِو يْننِ شنِ
ولا اللَّن ِ ص فِني : عارْوَةَ يْنِ عَبْدِ اللَّ ِ عَنْ أَيِي جَعْفَرٍ ع قَنالَ قَنالَ رَسنا

. يَعْضٍوَ الْماسْلِماونَ يَرْزاقا اللَّ ا يَعْضَهامْ مِنْ-حَدِيثٍ لَا يَبِي ا حَاضِرى لِبَادٍ

 444: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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