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التجارة
التِّجَارَةُ•

مفررات   )ل ااف  التصااف ف  ااس رلم الطااا     ااا : التِّجَااارَةُ•
(164ص

و  تَّجَراَ و  ريَتْجُاُ تَجْا ً و تِجَارَةً؛ باع و شاى، و كرلك تَجَاَ •
(89ص 4كسان  كعاب ج) فْتَعَل
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التجارة
و  كتحقيق•
عرا أو  كتِّجَارَةَ عبارة عن كلّ معاملة يا ت منها  كابح، سو ء كانر  بيأنّ•

. غيا ما من  كمعامال   كا بحةأو شاى
تِجاارَة  ََ هِمْال تُ ْهِي: في قوكه تعاكى-كل  تاى ذكا ا في مقابل  كبيعو •

.37/ 24-ال  َيْع  عَنْ ذِكْفِ ال َّهِ

381: ، ص1التحقيق  س ك طات القفآن الكفيم، ج
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التجارة
: كتجارة•
-يتجرا-تجرا: ) ي في  ألصل مصدر ت ل على  كمهنة، و فعلره: كغة•

(.تجا  و تجارة
.عبارة عن شا ء شي ء كيباع باكابح: قال  كجاجاني:  صطالحا•
هري بأنه تقليب  كمال باكمعاوضرة كغراا  كرابح، ف: و عاّف كلك -•

ة مرن بلك  من  ألعمال  كتي يطلب بها زياتة  كمرال، و تعتبرا وسريل
.وسائل تنميته

431: ، ص1معجم الطصط حات َ األلفاظ الفقهية؛ ج 
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التجارة
:تعايف تجار  تر رو ي •
بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَاكِدٍ عَنْ سَعْدِ بْرنِمُحَمَّدُ •

 ِاهِمَاا ا ْتَاتَ َكُا ُ: سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي  كْحَسَنِ ع قَالَ
. َهُوَ تِجَارَة رِزْقَهُالفَّجُ ُ

ن  ا چند تر مورت محمد ب.  ز نظا سندی حديث صحيح  كسند  س •
وثيرق  يرن خاكد و محمد بن فضيل تضعيفاتي گفته شده  س  وكکن ت

.تو بزرگو ر ثاب   س 
ن رَي عنه صفوان  ن يحيس َ احطد  ان  محطاد  ا ُضَيْ ٍمُحَطَّدِ  ْنِ •

(ادَيه)ا س نصف ال زنطس َ اكثف عنه الحسين  ن سعيد االهوازي 

431: ، ص1معجم الطصط حات َ األلفاظ الفقهية؛ ج 
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التجارة
: عالمه مجلسي تر ماآة تر مورت كلمه تجار توضيح •
ث ع يهاا لي ليست التجارة التس ح"ك  ما ا تت ":قوله ع يه السالم•

يصايف الشارع منحصفا  س ال يع َ الشفاء،    يشط  ك  لمف مشفَع
إلجاارة َ س  ا لحصو  الفزق َ  ت  ل وا ه، كالصناعة َ الكتا اة َ ا

.الداللة َ الزراعة َ الغفم َ غيفها
. كبته  يشان سند حديث ر  مجهول مي ت نند•

431: ، ص1معجم الطصط حات َ األلفاظ الفقهية؛ ج 



8

التجارةاسْتِحْ َابِ
( كتجارة)مُقَدِّمَاتِهَاأَبْوَ بُ •
بَابُ  سْتِحْبَابِهَا وَ  خْتِيَارِ َا عَلَى أَسْبَابِ  كاِّزْق1ِ« 1»•
 بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  كْحُسَيْنِ بِإِسْنَاتِهِ عَنِ  كْحَسَنِ« 2»-21843-1•

لَّ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَاكِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ  كلَّهِ ع فِي قَوْكِهِ عَزَّ وَ جَر
« 3»ََ  ِس الْآخِفَةِ حَسَنَةً الدُّنْيا حَسَنَةً  ِس رَ َّنا آتِنا 

وَ -وَ  كسَّعَةُ فِي  كاِّزْقِ وَ  كْمَعَاشِ-رِضْوَ نُ  كلَّهِ وَ  كْجَنَّةُ فِي  كْآخِاَةِقَالَ •
.حُسْنُ  كْخُلُقِ فِي  كدُّنْيَا

9: ، ص17َسائ  الشيعة؛ ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
«4»رَوَ هُ  كشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَاتِهِ عَنِ  كْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ •

•______________________________
حديثا13فيه 1 كباب -(1)
.3566-156-3 كفقيه -(2)•
.201-2 كبقاة -(3)•
.900-327-6 كتهليب -(4)•

9: ، ص17َسائ  الشيعة؛ ج 



10

التجارةاسْتِحْ َابِ
رَوَ هُ  كْکُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْرنِ مُحَمَّردٍ عَرنِ  بْرنِ وَ •

وَ رَوَ هُ فِي مَعَانِي  كْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْرنِ « 1»مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ 
لَرهُ  كْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ  كلَّهِ بْنِ جَعْفَاٍ  كْحِمْيَاِیِّ عَنْ أَحْمَردَ بْرنِ مُحَمَّردٍ مِثْ

«2».

 10: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
رَآنِاس لَ ُاو: وَ بِإِسْنَاتِهِ عَنِ  كْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ« 3»-21844-2•

. َقَا َ اغْدُ إِلَى عِزِّكَ-عَ ْدِ ال َّهِ ع ََ قَدْ تَأَخَّفْتُ عَنِ السُّوقِ

 10: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



12

التجارةاسْتِحْ َابِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْاِهِ عَرنْ أَحْمَردَ بْرنِ « 2»-21852-10•

امِ  ْامُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ  بْنِ أَبِي عُمَيْاٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ  نِ هِشاَ
اغْادُ إِلَاى عِازِّكَ يَعْنِاس كَانَ أَبُو  كْحَسَنِ ع يَقُولُ كِمُصَاتِفٍ :  قَالَأَحْمَاَ

.السُّوقَ
.«3»وَ رَوَ هُ  كشَّيْخُ بِإِسْنَاتِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ •
.7-149-5 كکافي -(2)•
.4-3-7 كتهليب -(3)•

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
: وَ بِإِسْنَاتِهِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ أَبِري عَبْردِ  كلَّرهِ ع قَرالَ« 4»-21845-3•

.تِسْعَةُ لَعْشَارِ الفِّزْقِ  ِس التِّجَارَةِ

 10: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
وَ فِي  كْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَرى عَرنْ « 5»-21846-4•

دَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاتٍ عَنِ  كْحُسَيْنِ بْنِ يَزِي
:سُفْيَانَ  كْجَاِياِیِّ عَنْ عَبْدِ  كْمُؤْمِنِ  كْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِي جَعْفَاٍ ع قَالَ

ََ ارَةِ التِّجَرَسُو ُ ال َّهِ ص الْ َفَكَةُ عَشَفَةُ لَجْزَاءٍ تِسْعَةُ لَعْشَارِهَا  ِس قَا َ •
.الْعُشْفُ الْ َاقِس  ِس الْجُ ُودِ

.«6»وَ  سْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي قَا َ الصَّدَُقُ يَعْنِس  ِالْجُ ُودِ الْغَنَمَ •

 10: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ

•______________________________
.2-71-5 كکافي -(1)
.1-174-معاني  ألخبار-(2)•
.3558-233-3 كفقيه -(4.)3719-192-3 كفقيه -(3)•
.44-445- كخصال-(5)•
.من  ل   كباب5ياتي في  كحديث -(6)•
.45-446- كخصال-(7)•

 10: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  كْحَسَنِ  كْقَطَّرانِ عَرنْ أَحْمَردَ بْرنِ « 7»-21847-5•

نِ بُهْلُولٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَاِيَّا عَنْ بَکْاِ بْنِ عَبْدِ  كلَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْ
عَنِ  كْحُسَيْنِ بْنِ زَيْردٍ عَرنْ أَبِيرهِ « 1» كاَّحْمَنِ  كْمَخْزُومِيِّ عَبْدِ سَعْدِ بْنِ

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ  كنَّبِيِّ ص 
ا ِيَاءِ ََ الْجُزْءُ الْ َااقِس  ِاس الساَّ -تِسْعَةُ لَعْشَارِ الفِّزْقِ  ِس التِّجَارَةِ: قَا َ•

.يَعْنِس الْغَنَمَ

 11: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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