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دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً كَرَاهَةِ 
ي بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً وَ اسْتِحْبَابِهِمَا ف60ِِ« 1»•

«2»الْمَسَاجِدِ 
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْْمِِِيََ  : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 3»-23009-1•

 وَ فَسَأَلَهُ عََْ شَرِّ بِقَؤا ِ الْؤأَضْ ِ-جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَِْ بَِِي عَامِرٍ إِلَى الَِّبِيِّ ص
وَاقُ-خَيْرِ بِقَا ِ الْأَضْ ِ وَ -فَقَالَ لَهُ ضَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ بِقَا ِ الْؤأَضْ ِ الْأَسؤْ
يَّهُ-يَغْدُو بِرَايَتِهِ-هِيَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ فَبَؤيََْ -هُوَ يَبُؤُُّّ ُُضِّيَّتَؤ-وَ يَضَعُ كُرْسؤِ
لْةَةٍ-أَوْ سَاضِقٍ فِي ُِضَا ٍ-«4»مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ  فَيَقُؤولُ -أَوْ كَاُِبٍ فِؤي سؤِ

خِرَ فَلَا يَزَالُ مَعَ َُلِكَ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آ-عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ
-لًاوَ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُو-ثُمَّ قَالَ   وَ خَيْرُ الْبِقَا ِ الْمَسَاجِدُ-خَاضِجٍ

.وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِِْهَا
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دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً كَرَاهَةِ 
بِْنِ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَوَ •

عَِنْ مََََُِّّ ٍ عَِنْ)مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ 
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِِيِّ   وَ ََكَِرَ: عَنْ أَبِي جَعََْرٍ ع قَالَ« 1»( سَعِيدٍ
.«2»نَحْوَهُ 

•______________________________
فيه حديثان60الباب -(1)
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دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً كَرَاهَةِ 
م أن ال يقال كيف يمكن عم  الناس كلهم بمَّمون الباب، و هو دوري و يلز-(2)•

ل ال يدخله أحد، و أن ال يخرج منه األخير، ألنا نقول من المعلوم أن الكراهة تِزو
لى دخولِه عند الَّرورة، ب  التحريم أيَّا، و أكثر الداخلين إلى السوق يَّطرون إ

دفع لئال يكون دخولهم أوال مكروها، و كذا من له ضرورة إلى التاخر، و أيَِّا فينِ
هم أوال، األشكال بامكان األقتران، فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، و ال يكون واحد من

و كذا في الخروج، و كذا في دخِول المسِاجد، و الخِروج منهِا، علِى أن فعِ  
المندوب و ترك المكروه مشروطان باالمكان، ساقطان مِع عدمِه قطعِا، لِبطالن

نِ  تكليف ما ال يطاق عقال و سمعا، و اعلم أن السوق مؤنثة و يجوز تِذكيرها،
(.قده. منه)عليه صاحب القاموس 

مِن أبِواب 68من البِاب 1، و أورده في الحديث 3751-199-3الَقيه -(3)•
.أحكام المساجد

.أو طايش في ميزان-في المصدر زيادة-(4)•
 469: ،  17وسائ  الشيعة، ج •
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دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً كَرَاهَةِ 
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَِنْ أَبِيِهِ« 3»-23010-2•

 عَبِْدِ عَنِ الْمَُِيدِ عَنْ جَعََْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بِْنِ
يْ فِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَِ

رِ ع عَنْ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعَِْيِّ عَنْ أَبِي جَعََْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِ
للَّؤهِ أَيُّ الْبِقَؤا ِ أَحَؤ ُّ إِلَؤى ا-قَالَ ضَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِيلَ: آبَائِهِ قَالَ

أَوَّلُهُؤمْ دُخُولًؤا إِلَيْهَؤا وَ -وَ أَحَ ُّ أَهْلِهَا إِلَى اللَّهِ-تَةَالَى قَالَ الْمَسَاجِدُ
قَؤالَ-قَالَ فَأَيُّ الْبِقَا ِ أَبْغَضُ إِلَؤى اللَّؤهِ تَةَؤالَى-آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِِْهَا

أَوَّلُهُمْ دُخُولًؤا إِلَيْهَؤا وَ آخِؤرُهُمْ خُرُوجؤاً -الْأَسْوَاقُ وَ أَبْغَضُ أَهْلِهَا إِلَيْهِ
.مِِْهَا
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دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِيراً كَرَاهَةِ 

.«4»وَ رَوَى صَدْرَهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ •
•______________________________

.مََّ  بن سعيد-في معاني األخبار-(1)
.1-168-معاني األخبار-(2)•
.144-1أمالي الطوسي -(3)•
.من أبواب أحكام المساجد68من الباب 2مر في الحديث -(4)•
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التجاضةاسْتِحْبَابِ
(التجارة)مُقَدِّمَاتِهَاأَبْوَابُ •
بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى أَسْبَابِ الرِّزْق1ِ« 1»•
 بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ« 2»-21843-1•

 َّ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِي ِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَِ
« 3»وَ فِي الْآخِرَةِ حَسََِةً الدُّنْيا حَسََِةً فِي ضَبَِّا آتِِا 

وَ -وَ السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَ الْمَعَاشِ-رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِقَالَ •
.حُسْنُ الْخُلُقِ فِي الدُّنْيَا
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التجاضةاسْتِحْبَابِ
«4»رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيَّْاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ •

•______________________________
حديثا13فيه 1الباب -(1)
.3566-156-3الَقيه -(2)•
.201-2البقرة -(3)•
.900-327-6التهذيب -(4)•

9: ، ص17وسائل الشيةة؛ ج 



10

التجاضةاسْتِحْبَابِ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بِْنِ مُحَمَِّدٍ عَِنِ ابِْنِ وَ •

وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بِْنِ « 1»مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ 
لَِهُ الْمُتَوَكِّ ِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعََْرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَِدَ بِْنِ مُحَمَِّدٍ مِثْ

«2».
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التجاضةاسْتِحْبَابِ
ضَآنِؤي أَبُؤو: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ« 3»-21844-2•

.فَقَالَ اغْدُ إِلَى عِزِّكَ-عَبْدِ اللَّهِ   وَ قَدْ تَأَخَّرْتُ عََِ السُّوقِ
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التجاضةاسْتِحْبَابِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَِنْ أَحْمَِدَ بِْنِ « 2»-21852-10•

اِِ بْؤمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ  َِ هِشؤَ
اغْؤدُ إِلَؤى عِؤزِّكَ يَةِِْؤي كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَقُولُ لِمُصَادِفٍ :  قَالَأَحْمَرَ
.السُّوقَ

.«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ •
.7-149-5الكافي -(2)•
.4-3-7التهذيب -(3)•
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التجاضةاسْتِحْبَابِ
: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ أَبِِي عَبِْدِ اللَِّهِ ع قَِالَ« 4»-21845-3•

.تِسْةَةُ أَعْشَاضِ الرِّزْقِ فِي التِّجَاضَةِ
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التجاضةاسْتِحْبَابِ
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَِى عَِنْ « 5»-21846-4•

دَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْ ِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِي
:سَُْيَانَ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعََْرٍ ع قَالَ

وَ اضَةِ التِّجَضَسُولُ اللَّهِ ص الْبَرَكَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْةَةُ أَعْشَاضِهَا فِي قَالَ •
.الْةُشْرُ الْبَاقِي فِي الْجُلُودِ

.«6»وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي قَالَ الصَّدُوقُ يَةِِْي بِالْجُلُودِ الْغََِمَ •
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التجاضةاسْتِحْبَابِ

•______________________________
.2-71-5الكافي -(1)
.1-174-معاني األخبار-(2)•
.3558-233-3الَقيه -(4.)3719-192-3الَقيه -(3)•
.44-445-الخصال-(5)•
.من هذا الباب5ياتي في الحديث -(6)•
.45-446-الخصال-(7)•

 10: ، ص17وسائل الشيةة، ج 



16

التجاضةاسْتِحْبَابِ
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَِّانِ عَِنْ أَحْمَِدَ بِْنِ « 7»-21847-5•

نِ بُهْلُولٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيِْدٍ عَِنْ أَبِيِهِ « 1»الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ عَبْدِ سَعْدِ بْنِ

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ   
ابِيَاءِ وَ الْجُزْءُ الْبَؤاقِي فِؤي السؤَّ -تِسْةَةُ أَعْشَاضِ الرِّزْقِ فِي التِّجَاضَةِ: قَالَ•

.يَةِِْي الْغََِمَ

 11: ، ص17وسائل الشيةة، ج 



2925269: دورنگار2907520-21: تلَن10پالك –14كوچه –متري گلستان 20بلوار امين –قم 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


