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الصَّفْقَةِكَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
ععَة44ِ« 1»•  وَ عَِدَِِ بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ قَبُولِ الْوَضِِ

تَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي الْبَعْعِ وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِعمَ عَِنْ ََبِعِ ِ « 2»-22973-1•

اشْتَرَيْتُ لََِِبِي عَبِْدِ : قَالَ« 3»إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ 
ولَ قُلْتُ ََسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُِ -فَلَمَّا ذَهَبْتُ ََنْقُدُهُمْ-اللَّ ِ ع جَارِيَةً

.«4»نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ -اللَّ ِ ص
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الصَّفْقَةِكَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَِدَ « 5»رَوَاهُ الشَّعْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِعمَ وَ •

وَ رَوَاهُ « 6»بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِعسَى عَِنْ مُحَمَِّدِ بِْنِ ََبِِي عُمَعِْرْ نَحِْوَهُ 
يَِادْ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبْ عَنْ إِبِْرَاهِعمَ بِْنِ ََبِِي  ِ

.«7»الْكَرْخِيِّ مِثْلَ ُ 
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الصَّفْقَةِكَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
•______________________________

َحاديث7فع  44الباب -(1)
.1-286-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)إبراهعم الكالبي -في نسخة-(3)•
(.هامش المخطوط)الضمنة -في نسخة من التهذيب-(4)•
.343-73-3، و االستبصار 1017-233-7التهذيب -(5)•
.345-80-7التهذيب -(6)•
.إبراهعم بن  ياد الكرخي-و فع 3852-231-3الفقع  -(7)•
مِن البِاب 3، و َورد نحوه في الحديث 1020-234-7التهذيب -(8)•

.من َبواب االجارة23
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بِْنِ مُحَمَِّدِ « 8»-22974-2•

قُلِْتُ :عَنْ عَلِيٍّ ََبِي الََْكْرَادِ قَالَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ 
-وَ فِعِ ِ الِنَّقْشُ« 1»فِع ِ الصِّنَاعَةُ -إِنِّي ََتَقَبَّلُ الْعَمَلَع لََِبِي عَبْدِ اللَّ ِ

رَةِ ََ ْوَاجْ الْعَشَِ -عَلَى شَيْ ءْ فِعمَا بَعْنِِي وَ بَعْنَِ ُ-فََُشَارِطُ عَلَعْ ِ النَّقَّاشَ
نْفَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَ ُ ََحْ-بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ الْعِشْرِينَ بِعَشَرَةْ -سِِ

ُُ « 2»تَطِيبُُ قَِالَ -فَََسْتَوْضِعُ ُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي شَارَطْتُ ُ عَلَعْ ِ نَفْسبُ
.قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بََْسَ
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
فْوَانَ (سَمَاعَةَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ )عَنْ ُوَ « 3»-22975-3• عَنْ صَِ

ََلْتُ: قَِالَمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ بْنِ يَحْعَى عَنْ مُعَلًّى ََبِي عُثْمَانَ عَنْ   ََبَِا سَِ
وَ -َْسَثُمَّ يَسْتَوْضِعُ قَالَ لَِا بَِ-عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ

.ََمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَ ُ رَجُلًا فِي ذَلِكَ
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
معلِى بِن -1114417.../هذاومن/المعمباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

خنعس َبو عبد اهلل 
مولى الصادق جعفر بن محمد علع  السِالِ و مِن قبلِ  كِان[ 1/2]•

ب يرويِ  ل  كتِا. ضعيف جدا ال يعول عليُمولى بني َسد كوفي بزا  
ي عبد الحمعد بن َب( َخت )هو من غني و ابن َخع  : قال سعد. جماعة
: م قِالحدثنا علي بن حِات: َخبرنا َبو عبد اهلل بن شاذان قال. الديلم

صفوان عن... حدثنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر عن َبع  عن َيوب بن
نِعس بن يحعى عن َبي عثمان معلى بن  يد األحول عن معلى بِن خ

. بكتاب 
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
عن ابن َبِي نجِران -708377/الجزءالخامس/الجزءاألول/الكشيرجال[ 7/1]•

سِ  عن حماد الناب عن المسمعي قال لما َخذ داود بن علي المعلى بن خنعس حب
تى َشِهد و َراد قتل  فقال ل  معلى َخرجني إلى الناس فإن لي دينا كثعرا و ماال ح

ن يا َيها النِاس َنِا معلِى بِ: بذلك؟ فَخرج  إلى السوق فلما اجتمع الناس قال
ة َو خنعس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا َن ما تركت من مال ععن َو دين َو َم

رطة داود عبد َو دار َو قلعل َو كثعر فهو لجعفر بن محمد قال فشد علع  صاحب ش
داود بِن خرج يجر ذيل  حتى دخل علِى( ع)فقتل  قال فلما بلغ ذلك َبا عبد اهلل 

ا علي و إسماععل ابن  خلف  فقال يا داود قتلت موالي و َخذت مالي قِال مِا َنِ
و اهلل ألدعون اهلل على من قتل موالي و َخِذ مِالي: قتلت  و ال َخذت مالك قال

ال بغعِر قال ما قتلت  و لكن قتل  صاحب شرطتي فقال بإذنك َو بغعِر إذنِك؟ قِ
ل  فِي إذني قال يا إسماععل شَنك ب  قال فخرج إسماععل و السعف مع  حتى قت

. مجلس 
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
إبراهعم بن محمد بِن -709378/الجزءالخامس/الجزءاألول/الكشيرجال[ 8/1]•

مِد بِن العباس الختلي قال حدثني َحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني مح
القاسم َحمد بن يحعى عن محمد بن الحسعن عن موسى بن سعدان عن عبد اهلل بن

لِى بِن َياِ طلب المع( ع)عن حفص األبعض التمار قال دخلت على َبي عبد اهلل 
بالحديد َني خنعس رحم  اهلل فقال لي يا حفص إني َمرت المعلى فخالفني فابتلي

الِك نظرت إلع  يوما و هو كئعب حزين فقلت يا معلى كَنك ذكرت َهلِك و عع
ني في قال َجل قلت ادن مني فدنى مني فمسحت وجه  فقلت َين تراك؟ فقال َرا
مِنهم َهل بعتي و هو ذا  وجتي و هذا ولدي فتركت  حتى تمِال مِنهم و اسِتترت

قلت حتى نال ما ينال الرجل من َهل  ثم قلت ادن مني فدنى مني فمسحت وجه  ف
حفظِ  َين تراك؟ فقال َراني معك في المدينة قال قلت يا معلى إن لنا حديثا من

اس بحِديثنا علعنا حفظ اهلل علع  دين  و دنعاه يا معلى ال تكونوا َسراء في َيدي الن
ديثنا إن شاءوا منوا علعكم و إن شاءوا قتلوكم يا معلى إن  من كتم الصعب مِن حِ
ثنا لِم جعل  اهلل نورا بعن ععنع  و  وده القوة في الناس و من َذاع الصعب من حِدي

. يمت حتى يعض  السالح َو يموت بخبل يا معلى َنت مقتول فاستعد
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
حمدوي  -710379/الجزءالخامس/الجزءاألول/الكشيرجال[ 9/1]•

ل بن و محمد بن مسعود قال حدثنا جبري. قال حدثنا محمد بن ععسى
َحمد قال حدثنا محمد بن ععسى عن إبراهعم بن عبِد الحمعِد عِن

نِا قتلتِ  ما َ( ع)الولعد بن صبعح قال قال داود بن علي ألبي عبد اهلل 
ت  قِال فمن قتل ؟ قال السعرافي و كان صاحب شرط: يعني معلى قال

جعِل : َقدنا من  قال قد َقدتك قال فلما َخذ السعرافي و قدِ لعقتِل
م يقتلِوني يقول يا معشر المسلمعن يَمروني بقتل الناس فَقتلهم لهم ث

. فقتل السعرافي
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
َبِو -712380/الجزءالخِامس/الجِزءاألول/الكشيرجال[ 11/1]•

عن بِن علي َحمد بن علي السلولي المعروف بشقران قال حدثنا الحس
عف بن عبعد اهلل القمي عن محمد بن َورمة عن يعقوب بن يزيد عن س

( ع)عمعرة عن المفضل بن عمر الجعفي قال دخلت على َبي عبِد اهلل
ا الخطِب يوِ صلب فع  المعلى فقلت ل  يا ابن رسول اهلل َ ال ترى هذ

بِن الجلعل الذي نزل بالشععة في هذا العوِ قال و ما هو؟ قلت معلِى
لعس رحم اهلل معلى قد كنت َتوقع ذلك ألن  َذاع سرنا و: خنعس قال

ن َذاع الناصب لنا حربا بَعظم مؤنة علعنا من المذيع علعنا سِرنا فمِ
وت سرنا إلى غعر َهل  لم يفارق الِدنعا حتِى يعضِ  السِالح َو يمِ

. بخبل
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
َحمِد -714381/الجزءالخامس/الجزءاألول/الكشيرجال[ 13/1]•

ن بن منصور عن َحمد بن الفضل عن محمد بن  ياد عن عبد الِرحم
( ع)بن الحجاج عن إسماععل بن جابر قال دخلت على َبي عبِد اهلل

دخِل يا إسماععل قتل المعلى؟ قلت نعم قال َما و اهلل لقِد: فقال لي
. الجنة
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مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
-1259/معلِىالخِامسالبِاب.../والثانيالفصل/الخالصةللحلي[ 24/1]•

معلى بن خنعس 
لمنقطِة بضم الخاء العجمة و فتح النون و السعن المهملة بعد العاء ا[ 25/1]•

لسالِ و مِن تحتها نقطتعن َبو عبد اهلل مولى الصادق جعفر بن محمد علع  ا
ل األلِف و قبل  كان مولى بني َسد كوفي قال النجاشي إن  بزا  بالزاي قبِ

ثِم بعدها و هو ضععف جدا و قال ابن الغضائري إن  كان َول َمره مغعريِا
نة َخِذه دعي إلى محمد بن عبد اهلل المعروف بالنفس الزكعة و في هذه الظ
عتماد على داود بن علي فقتل  و الغالة يضعفون إلع  كثعرا قال و ال َرى اال

المدح و ء من حديث  و روي فع  َحاديث تقتضي الذِ و َخرى تقتضيشي
ي كتِاب قد ذكرناها في الكتاب الكبعر و قال الشعخ َبو جعفر الطوسِي فِ
ان محمِودا الغعبة بغعر َسناد إن  كان من قواِ َبي عبد اهلل علع  السالِ و ك

. عنده و مضى على منهاج  و هذا يقتضي وصف  بالعدالة
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
مَاعَةَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ )عَنْ ُوَ « 4»-22976-4• عَِنْ جَعْفَِرْ (سَِ

قُلْبُُ لَبُُ الرَّجُبلُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ ََبِِي عَبِْدِ اللَِّ ِ ع قَِالَ
 لَُُ قَبالَ فَيَهَُُ لَُُ أَ يَصْلُحُ-يَسْتَوْهُُِ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْ ءَ بَعْدَ مَا يَشْتَرِي

.نَعَمْ
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ

نْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَعْنِ بْنِ سَعِعدْ عَنْ صَفْوَانَ عَِ« 5»-22977-5•
تَرِي قُلْتُ لََِبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع ََشِْ : قَالَأَبِي الْعُطَارِدِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارْ عَنْ 

احِبَ ُ ََنْ يَحُِ-فَََضَعُ فِي ََوَّلِ ِ وَ ََرْبَحُ فِي آخِرِهِ-الطَّعَاَِ ََلُ صَِ طَّ فَََسِْ
نِْكَ وَ لَكِنْ يَحُِطُّ عَ-هَذَا لَا خَيْرَ فِيُِقَالَ -عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا

.قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي ََكْثَرَ مِمَّا وَضَعْتُ قَالَ لَا بََْسَ الْحَدِيثَ-جُمْلَةً

 453: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
•______________________________

.الصعاغة-في المصدر-(1)
.بطعب-في المصدر-(2)•
.244-73-3، و االستبصار 1018-233-7التهذيب -(3)•
.245-74-3، و االستبصار 1019-233-7التهذيب -(4)•
5مِن البِاب 6، و َورده في الحديث 159-38-7التهذيب -(5)•

.من َبواب عقد البعع و شروط 

 453: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
نَادِهِ عَِنْ  َيِْدْ « 6»-22978-6• عْنِ بِإِسِْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بِْنِ الْحُسَِ

-لَعِْ ََِتَعْتُ ََبَا جَعْفَرْ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع بِجَارِيَةْ ََعْرِضُهَا عَ: الشَّحَّاِِ قَالَ
قُلِْتُ فَضَمِنَ عَلَى يَِدِي فَ-فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ ََنَا َُسَاوِمُ ُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ

وَ -غِِيإِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لََِنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ تَنْبَغِي ََوْ لَِا تَنْبَ-جُعِلْتُ فِدَاكَ
فَقَالَ هَعْهَاتَ ََلَّا كَِانَ هَِذَا قَبِْلَ -عَشَرَةَ دَنَانِعرَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ

. حَرَاِ الْوَضِععَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ-ََ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّ ِ ص-الضَّمِنَةِ

.3857-232-3الفقع  -(6)•

 453: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



19

كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
رَوَاهُ الْكُلَعْنِيُّ عَنْ عِدَّةْ مِنْ ََصْحَابِنَا عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدْ عَِنْ بَعِْضِ وَ •

مَّ ََصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارْ عَنْ  َيْدْ الشَّحَّاِِ مِثْلَ ُ إِلَّا ََنَّ ُ قَِالَ فَضَِ 
«1»عَلَى يَدِي وَ قَالَ الْوَضِععَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ 

ى عَِنِ ابِْنِ ََبِِي• وَ رَوَاهُ الشَّعْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِعسَِ
.«2»عُمَعْرْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارْ مِثْلَ ُ 

ي قُلْتُ لََِِبِ: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ« 3»-22979-7•
رَاءِ مِِنْ عَبْدِ اللَّ ِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْبَعْعَ فَعَسْتَوْهِبُ ُ بَعْدَ ا لشِِّ

.غَعْرِ ََنْ يَحْمِلَ ُ عَلَى الْكُرْهِ قَالَ لَا بََْسَ بِ ِ
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
•______________________________

.2-286-5الكافي -(1)
.346-80-7التهذيب -(2)•
.3856-232-3الفقع  -(3)•
َحاديث3فع  45الباب -(4)•
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الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِاسْتِحْبَابِ 
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْن45ِ« 4»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةْ مِنْ ََصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 5»-22980-1•

: عَنْ عَلِيِّ بْنِ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ عَنِ الْحُسَعْنِ بِْنِ يَزِيِدَ قَِالَ« 6»بْنِ  ِيَادْ 
 ََمْسِ سَمِعْتُ ََبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع وَ قَدْ قَالَ لَ ُ ََبُو حَنِعفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ

دِ اللَّ ِ ع وَ وَ ََنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ ََشَدَّ مِكَاسْ قَالَ فَقَالَ لَ ُ ََبُو عَبْ
.مَا لِلَّ ِ مِنَ الرِّضَا ََنْ َُغْبَنَ فِي مَالِي
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
19مِن البِاب 2، و َورده في الحديث 30-546-4الكافي -(5)•

.من َبواب الذبح
.عن علي بن َسباط-في المصدر  يادة-(6)•
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
قَالَ ََبُو جَعْفَِرْ ع: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَعْنِ قَالَ« 1»-22981-2•

مَغْبُِونَ مَاكِسِ الْمُشْتَرِيَ فَإِنَّ ُ ََطْعَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ ََعْطَى الْجَزِيلَ فَِإِنَّ الْ
.فِي بَعْعِ ِ وَ شِرَائِ ِ غَعْرُ مَحْمُودْ وَ لَا مََْجُورْ
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ

بَ« 2»-22982-3• اغِ وَ فِي عُعُونِ الََْخْبَارِ بََِسَانِعدَ تَقَِدَّمَتْ فِِي إِسِْ
الْمَغْبُِونُ لَِا مَحْمُِود  وَ لَِا : عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِ ِ ع قَِالَ« 3»الْوُضُوءِ 
.مََْجُور 

وَ فِي الْحَجِّ فِي ََبْوَابِ الذَّبْحِ « 4»وَ تَقَدََِّ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا : ََقُولُ•
«5».
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
•______________________________

.3742-197-3الفقع  -(1)
.184-48-2( علع  السالِ)ععون َخبار الرضا -(2)•
.من َبواب الوضوء54من الباب 4تقدمت في الحديث -(3)•
، و فِي 11، و فِي البِاب 10مِن البِاب 2تقدِ في الحديث -(4)•

من الباب 9من هذه األبواب، و في الحديث 44من الباب 6الحديث 
.من َبواب ما يكتسب ب 9
.من َبواب الذبح19من الباب 1تقدِ في الحديث -(5)•
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مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِيُِ
بَابُ مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِع 46ِ« 6»•
نَادِهِ عَِنْ  ِيَِادْ « 7»-22983-1• عْنِ بِإِسِْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَِ

 بِْنُ كَانَ عَلِِيُّ: الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ بْنِ سِنَانْ عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع قَالَ
جِّ الْحُسَعْنِ ع يَقُولُ لِقَهْرَمَانِ ِ إِذَا ََرَدْتَ ََنْ تَشْتَرِيَ لِي مِنْ حَِوَائِجِ الْحَِ

.شَعْئاً فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاكِسْ
.وَ رَوَاهُ ََيْضاً مُرْسَلًا•
َحاديث3فع  46الباب -(6)•
.3744-197-3الفقع  -(7)•
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مَا تُكْرَهُ الْمُمَاكَسَةُ فِيُِ
أَنَسِ بْبنِ مُحَمَّبدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ « 1»-22984-2•

لِعَلِِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدْ عَنْ ََبِع ِ عَنْ آبَائِ ِ فِي وَصِعَّةِ النَّبِيِّ ص« 2»
 الْكَفَِنِ يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي ََرْبَعَةِ ََشْعَاءَ فِي شِرَاءِ الَُْضْحِعَّةِ وَ: ع قَالَ

.وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
عَنْ حَمَِّادِ « 4»وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي « 3»رَوَاهُ ََيْضاً مُرْسَلًا وَ •

.«5»بْنِ عَمْرْو مِثْلَ ُ 
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
نِ عَِنْ مُحَمَِّدِ بِْنِ « 6»-22985-3• وَ عَنْ ََبِع ِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَِ

يَحْعَى وَ ََحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ََحْمَدَ بْنِ يَحْعَى عَِنْ مُحَمَِّدِ 
عَاءَ فِِي لَا تُمَاكِسْ فِي ََرْبَعَةِ ََشْ: عَنْ ََبِي جَعْفَرْ ع قَالَرَفَعَبُُ بْنِ عِعسَى 

.الَُْضْحِعَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ

•______________________________
36من البِاب 1، و َورده في الحديث 5762-370-4الفقع  -(1)

.من َبواب التكفعن
.عن َبع  جمععا-في المصدر  يادة-(2)•
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اسْتِحْبَابِ الْمُمَاكَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
.3743-197-3الفقع  -(3)•
(.خ)و برمز ( 97)برقم -ياتي في الفائدة االولى من الخاتمة-(4)•
.103-245-الخصال-(5)•
36مِن البِاب 2، و َورده في الحديث 102-245-الخصال-(6)•

.من َبواب التكفعن
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