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ِ ِ الدرحبْوِ وَ  َرَاسْتِحْبَابِ  اهَدِِ الْبَيْعِ عِنْددَ ُصصدص
تَرْ ِهِ

هِبَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَيْعِ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ وَ كَرَاهَةِ تَرْك13ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-22841-1•

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَننْ عَبْندِ
فَخَرَجَ -هِكُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ: اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ

يْدَنَانِيَّ-غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ ََ الصنَّ عَننْ « 3»-إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ أَسْأَلَ هَاشنِ
-دِيثِقَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَننِ الْحَن-حَدِيثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ

نْ أَحَندٍ فَقَالَ نَعََْ مَا مِ-فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ
-حُنهُإِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ يُرْبِ-يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ

.وَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ

400: ، ص17وسائل الشيعِ؛ ج 
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ِ ِ الدرحبْوِ وَ  َرَاسْتِحْبَابِ  اهَدِِ الْبَيْعِ عِنْددَ ُصصدص
تَرْ ِهِ

مََد وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْ•
.«5»هُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ« 4»

400: ، ص17وسائل الشيعِ؛ ج 
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ِ ِ الدرحبْوِ وَ  َرَاسْتِحْبَابِ  اهَدِِ الْبَيْعِ عِنْددَ ُصصدص
تَرْ ِهِ

ى بْننِ جَعْ َنرٍ « 6»-22842-2• وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَنى عَننْ مُوسنَ
 عَبْندِ عَنْوَاصِلِ بْنِ سصلَيْمَانَ عَنْ ُصبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ع

لِني ٍاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِنيَّ   قَنالَ لِخَ
مْسِكُ فَإِنَّكَ لََْ تَكُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُ-جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِي ٍ خَيْراً-لَهُ

.«1»ضِرْساً 

400: ، ص17وسائل الشيعِ؛ ج 
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ِ ِ الدرحبْوِ وَ  َرَاسْتِحْبَابِ  اهَدِِ الْبَيْعِ عِنْددَ ُصصدص
تَرْ ِهِ

•______________________________
أحاديث3فيه 13الباب -(1)

.17-153-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)هاشَ الصيدالني -في التهذيب-(3)•
.أحمد بن علي بن أحمد-في التهذيب-(4)•
.29-8-7التهذيب -(5)•
.20-308-5الكافي -(6)•

400: ، ص17وسائل الشيعِ؛ ج 
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ِ ِ الدرحبْوِ وَ  َرَاسْتِحْبَابِ  اهَدِِ الْبَيْعِ عِنْددَ ُصصدص
تَرْ ِهِ

قَالَ عَلِني  ع مَنرَّ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 2»-22843-3•
. السُّوقِفَقَالَ عَلَيْكَ بِأَوَّلِ-النَّبِيُّ   عَلَى رَجُلٍ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُرِيدُ بَيْعَهَا

•______________________________
و يقال أضرسنا منن ضريسنك أي التمنر و البسنر-الضريس-(1)

(.225-2-ضرس-القاموس المحي )الكعك 
.3739-196-3ال قيه -(2)•

 401: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

لَاةِ فِني أَوَّلِ وَقْت14ِ« 3»• هَنا وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَى الصنَّ
كَرَاهَةِ اشْتِغَالِهِ بِالتِّجَارَةِ عَنْهَا

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 4»-22844-1•
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ رَجصلٍ رَيَعَهص عَنْ « 5»بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ 

-«6»هِ ٰ  ا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰ  وَ ل-ارَةٌٰ  تِجا تُلْهِيهَِْ ٰ  الٌ لٰ  جَلَّ رِج
 وَ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهَِْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَننْ ذِكْنرِ اللَّنهِ عَنزَّ-قَالَ هَُُ التُّجَّارُ

.أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهُ فِيهَا-إِذَا دَخَلَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ-جَلَّ

إمامي،ثقةالحسين بن بشار الواسطي•

 401: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

فيه حديثان14الباب -(3)•
.21-154-5الكافي -(4)•
.الحسين بن بشار-في المصدر-(5)•
.37-24النور -(6)•
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْننِ مُحَمَّندِ بْننِ « 7»-22845-2•
رٍ قَنالَ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالٍَِ عَنْ أَبِي بَصِي

-رٌسَمِعْتُ أَبَا جَعْ َرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ   مُنْْمِنٌ فَقِين
ولِ اللَّنهِ  -شَدِيدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّ َّةِ عِنْندَ -وَ كَانَ لَازِمناً لِرَسنُ

-مِنْهَالَا يَ ْقِدُهُ فِي شَيْ ءٍ -مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا

.38-312-5الكافي -(7)•

 401: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 



14

لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

يَقُنولُ فَ-وَ يَنْظُرُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ-وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   يَرِقُّ لَهُ•
ولِ اللَّهِ قَالَ فَأَبْطَأَ ذَلِكَ عَلَى رَسُ-يَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنِي شَيْ ءٌ لَأَغْنَيْتُكَ

بْحَانَهُ مَنا دَخَن-فَاشْتَدَّ غََُّ رَسُولِ اللَّهِ   بِسَعْدٍ-  لَ فَعَلََِ اللَّهُ سنُ
 مَعَنهُ فَأَهْبَ َ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع وَ-مِنْ غَمِّهِ بِسَعْدٍ-عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  

قَدْ عَلََِ مَا قَدْ دَخَلَكَ مِننَ الْغَنَِّ -فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ-دِرْهَمَانِ
لدِّرْهَمَيْنِ فَقَالَ لَهُ فَهَاكَ هَذَيْنِ ا-أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِيَهُ فَقَالَ لَهُ نَعََْ-بِسَعْدٍ

-وَ مُرْهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِمَا-فَأَعْطِهِمَا إِيَّاهُ

 401: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

لَاةِ الظُّهْنرِ-قَالَ فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ  • عْدٌ -ثََُّ خَرَجَ إِلَى صنَ وَ سنَ
للَّنهِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ ا-قَائٌَِ عَلَى بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ   يَنْتَظِرُهُ

بَ-يَا سَعْدُ أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ-  قَالَ حْتُ وَ اللَّهِ مَنا أَصنْ
هِمَا وَ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِ-فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ   الدِّرْهَمَيْنِ-أَمْلِكُ مَا أَتَّجِرُ بِهِ
ى حَتَّن-فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  -تَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ

لنرِّزْقَ قَُْ فَاطْلُبِ ا-فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  -صَلَّى مَعَهُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ
-فَقَدْ كُنْتُ بِحَالِكَ مُغْتَمّاً يَا سَعْدُ

 401: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

وَ لَنا -إِلَّا بَاعَنهُ بِندِرْهَمَيْنِ« 1»-قَالَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا يَشْتَرِي بِالدِّرْهََِ•
يَا عَلَنى وَ أَقْبَلَنتِ الندُّنْ-يَشْتَرِي شَيْئاً بِدِرْهَمَيْنِ إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهََِ

لْمَسْجِدِ فَاتَّخَذَ عَلَى بَابِ ا-فَكَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ-سَعْدٍ
ولُ اللَّنهِ   إِذَ-وَ جَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَيْهِ-مَوْضِعاً جَلَسَ فِيهِ ا وَ كَانَ رَسنُ
 لََْ يَتَهَيَّنأْ وَ-يَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْيَا لََْ يَتَطَهَّرْ-أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ

-قُولُ يَا سَعْدُفَكَانَ النَّبِيُّ   يَ-كَمَا كَانَ يَ ْعَلُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّنْيَا
أُضِيعُ مَالِي هَذَا رَجُنلٌ قَندْ-عَنِ الصَّلَاةِ فَيَقُولُ مَا أَصْنَعُشَغَلَتْكَ الدُّنْيَا

تَرَيْتُ مِنْنهُ فَأُرِين-بِعْتُهُ فَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَوْفِيَ مِنْهُ دُ أَنْ وَ هَذَا رَجُلٌ قَدِ اشنْ
-أُوفِيَهُ

 402: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

دُّ مِننْ غَمِّنهِ بِ َقْنرِهِ• -قَالَ فَدَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ   مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غََ  أَشنَ
عْدٍإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلََِ بِغَمِّكَ بِ-فَهَبَ َ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ -سنَ

فَقَنالَ لَنهُ النَّبِنيُّ   يَنا-فَأَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ حَالُهُ الْأُولَى أَوْ حَالُهُ هَذِهِ
-رَئِيلُ عقَدْ أَذْهَبَتْ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ فَقَالَ لَهُ جَبْ-جَبْرَئِيلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَى

الَ قَن-إِنَّ ُصبَّ الدُّنْيَا وَ الْأَمَِْا ِ يِتْنٌَِ وَ مَشْغَلٌَِ عَنِ الْآخِرَةِ
هُ فَنإِنَّ أَمْنرَ-اللَّنذَيْنِ دَفَعْتَهُمَنا إِلَيْنهِ-قُلْ لِسَعْدٍ يَرُدَّ عَلَيْكَ الدِّرْهَمَيْنِ

-سَيَصِيرُ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَوَّلًا

 402: ، ص17وسائل الشيعِ، ج 
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لَاةِ يِد  أَوَّ ِ اسْتِحْبَابِ مصبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَدى الصدَّ
وَقْتِهَا

 تَنرُدَّ فَقَالَ لَهُ يَا سَعْدُ أَ مَنا تُرِيندُ أَنْ-فَخَرَجَ النَّبِيُّ   فَمَرَّ بِسَعْدٍقَالَ •
فَقَالَ لَنهُ -اللَّذَيْنِ أَعْطَيْتُكَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَى وَ مِائَتَيْنِ-عَلَيَّ الدِّرْهَمَيْنِ

قَنالَ وَ-فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَيْنِ-لَسْتُ أُرِيدُ مِنْكَ يَا سَعْدُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ
وَ عَادَ إِلَنى حَالِنهِ -حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ جَمَعَ-أَدْبَرَتِ الدُّنْيَا عَلَى سَعْدٍ

.الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا

•______________________________
.بدرهَ شيئا-في المصدر-(1)
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ِ ِ الدرحبْوِ وَ  َرَاسْتِحْبَابِ  اهَدِِ الْبَيْعِ عِنْددَ ُصصدص
تَرْ ِهِ

.«1»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
•______________________________

من أبواب مقدمات التجارة، و 2من الباب 14تقدم في الحديث -(1)
3من أبواب ما يكتسب به، و في البناب 22من الباب 1في الحديث 

.من أبواب مواقيت الصالة
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