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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
عْدِ 7• مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَاكِدٍ عَنْ سرَ

حَ بِرهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي  كْحَسَنِ ع قَالَ كُلُّ مَا  فْتَرتَ
 كاَّجُلُ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ

•

305: ، ص5؛ ج (اإلسالمية-ط )الكا س 
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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 
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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 
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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 
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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
:عَنْ عَبْدِ  كْمُؤْمِنِ  كْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِي جَعْفَاٍ ع قَالَسُفْيَانَ الْجَفِيفِيِّ 

ََ 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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سُفْيَانَ الْجَفِيفِيِّ
-2932220/ كسرينبراب.../عبردأبيأصحاب/ كطوسيرجال[ 1/1]•

( مزيد)سفيان بن إبا  يم بن ماثد -170
. موكى كوفي(  كجايای)الحفيفي ألزتی [ 1/2]•
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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
لَحْطَادَ  ْانِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  كْحَسَنِ  كْقَطَّرانِ عَرنْ « 7»-21847-5•

نِ  ُهْ ُاو ٍ تَطِايمِ  ْاعَنْ  َكْفِ  ْنِ عَ ْدِ ال َّهِ  ْنِ حَ ِيبٍ عَنْ يَحْيَى  ْنِ زَكَفِيَّا
عَنِ  كْحُسَيْنِ بْرنِ زَيْردٍ عَرنْ « 1»الفَّحْطَنِ الْطَخْزَُمِسِّ عَ ْدِ سَعْدِ  ْنِعَنْ 

أَبِيهِ 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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التجارةاسْتِحْ َابِ
 كْأَرْبَعِمِائَةِوَ بِإِسْنَاتِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ « 2»-21848-6•
مِ النَّاغِنًى عَطَّا  ِس لَيْدِي  ِيهَا تَعَفَّضُوا لِ تِّجَارَاتِ  َإِنَّ لَكُمْ : قَا َ•
الْأَمِينَ إِنَّ ال َّهَ عَزَّ ََ جَ َّ يُحِبُّ الْطُحْتَفِفَ ََ •
.غَيْفُ مَحْطُودٍ ََ لَا مَأْجُورٍالْطَغْ ُونُ •

(44: ، ص9كسان  كعاب؛ ج ). كصانِعُ:  كمُحْتَاِفُ•

 11: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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حَدِيثِ الْأَرْ َعِطِائَةِ سند
: 10/159 كتهليب •
ل محمد بن علي بن  كحسين في  كخصا[ 21848/1/1: ]10/160 كتهليب •

طينري عرن عن أبيه عن سعد بن عبد  هلل عن محمد بن عيسى بن عبيد  كيق
عبرد  هلل  كقاسم بن يحيى عن جده  كحسن بن ر شد عن أبي بصيا عن أبي

ع عن آبائه ع عن أميا  كمرؤمنين علري برن أبري  اكرب ع فري حرديث 
 ألربعمائة 

ل محمد بن علي بن  كحسين في  كخصا[ 21848/1/2: ]10/160 كتهليب •
طينري عرن عن أبيه عن سعد بن عبد  هلل عن محمد بن عيسى بن عبيد  كيق

ي  كقاسم بن يحيى عن جده  كحسن بن ر شد عن محمد بن مسلم عرن أبر
حرديث عبد  هلل ع عن آبائه ع عن أميا  كمؤمنين علي بن أبي  اكب ع في

 ألربعمائة 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
اكَةِ  كْمُحْکَر« 3»-21849-7• مِ وَ عَلِيُّ بْنُ  كْحُسَيْنِ  كْمُاْتَضَى فِي رِسرَ

عَنْ عَلِريٍّ ع فِري « 4» كْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِياِ  كنُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَاتِهِ  كْآتِي 
-بَيَانِ مَعَايِشِ  كْخَلْقِ إِكَى أَنْ قَالَ

دَيْنٍ إِكى إِذ  تَد يَنْتُمْ بِأَيُّهَا  كَّلِينَ آمَنُو  يا وَجْهُ  كتِّجَارَةِ فَقَوْكُهُ تَعَاكَى وَأَمَّا •
مَتَراعَ فَعَاَّفَهُمْ سُبْحَانَهُ كَيْفَ يَشْتَاُونَ  كْ- كْآيَةَ« 5»أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 
فَاِ إِذْ كَاانَ ذَلِا َ مِانْ لَساْ َابِوَ كَيْرفَ يَتَّجِراُونَ -فِي  كْحَضَاِ وَ  كسرَّ

.الْطَعَاشِ

 11: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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: 10/160 كتهليب •
علي بن  كحسرين  كماتضرى فري [ 21849/1/1: ]10/160 كتهليب •

ن محمد رساكة  كمحکم و  كمتشابه نقال من تفسيا  كنعماني عن أحمد ب
عن عفس لحطد  ن يوسف  ن يعقوب الجبن سعيد بن عقدة قال حدثنا 

ن عرن أبيره عرالحسن  ن ع س  ن ل س حطزة إسماعيل بن مها ن عن 
اتق ع إسماعيل بن جابا قال سمع  أبا عبد  هلل جعفا بن محمد  كصر

يقول عن آبائه ع عن أميا  كمؤمنين ع
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التجارةاسْتِحْ َابِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْاَ  ِيمَ عَرنْ أَبِيرهِ « 6»-21850-8•

عَنْ أَبِي عَبْدِ  كلَّهِ ع مُحَطَّدٍ الزَّعْفَفَانِسِّ عَنْ ا ْنِ لَ ِس عُطَيْفٍ عَنِ 
قَاا َ قُ ْتُ ََ إِنْ كَانَ مُعِي ًا-مَنْ  َ َبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَى عَنِ النَّامِ: قَا َ•

.إِنَّ تِسْعَةَ لَعْشَارِ الفِّزْقِ  ِس التِّجَارَةِ-ََ إِنْ كَانَ مُعِي ًا

 11: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



24

التجارةاسْتِحْ َابِ
.«7»رَوَ هُ  كشَّيْخُ بِإِسْنَاتِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْاَ  ِيمَ مِثْلَهُ وَ •

•______________________________
.سعيد بن عبد  كاحمن  كمخزومي-في  كمصدر-(1)
.10-621- كخصال-(2)•
.59- كمحکم و  كمتشابه-(3)•
(.52)ياتي في  كفائدة  كثانية من  كخاتمة رقم -(4)•
.282-2 كبقاة -(5)•
.3-148-5 كکافي -(6)•
.و فيه محمد بن  كزعفا ني5-3-7 كتهليب -(7)•

 11: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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التجارةاسْتِحْ َابِ
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَرنِ « 1»-21851-9•

عَنْ أَبِي عَبْدِ  كلَّهِ ع عَطَّنْ حَدَّثَهُ  بْنِ فَضَّالٍ عَنِ  بْنِ بُکَيْاٍ 
.التِّجَارَةُ تَزِيدُ  ِس الْعَقْ ِ: قَا َ•

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 
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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
كَانَ أَبُو  كْحَسَنِ ع يَقُولُ كِمُصَاتِفٍ  غْردُ إِكَرى عِرزِّيَ يَعْنِري :  قَالَأَحْمَاَ
. كسُّوقَ

.«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 



27

التجارةاسْتِحْ َابِ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَ رَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي« 4»-21853-11•

دِ بْنِ عَبْدِ  كلَّهِ عَنِ  كْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ  كْحَسَنِ بْنِ رَ شِدٍ عَنْ مُحَمَّ
: مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ  كلَّهِ ع قَالَ

طَّاا  ِاس  َإِنَّ  ِيهَا غِنًى لَكُامْ عَ-لَمِيفُ الْطُؤْمِنِينَ ع تَعَفَّضُوا لِ تِّجَارَةِقَا َ •
.لَيْدِي النَّامِ

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



28

التجارةاسْتِحْ َابِ
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ  كْعَاصِمِيِّ عَنْ مُحَمَّردِ بْرنِ « 5»-21854-12•

نِ الْفَضْ ِ  ْاعَنِ شَفِيفِ  ْنِ سَا ِقٍ عَنْ مُحَطَّدِ  ْنِ عَ ِسٍّ أَحْمَدَ  كنَّهْدِیِّ عَنْ 
عَنْ أَبِي عَبْدِ  كلَّهِ ع فِري حَردِيثٍ أَنَّ أَمِيراَ  كْمُرؤْمِنِينَ ع قَرالَلَ ِس قُفَّةَ 
قُرولُ يَ- تَّجِاُو  بَارَيَ  كلَّهُ كَکُمْ فَإِنِّي سَمِعْ ُ رَسُولَ  كلَّرهِ ص-كِلْمَوَ كِي

.تِسْعَةُ أَجْزَ ءٍ فِي  كتِّجَارَةِ وَ وَ حِدٌ فِي غَيْاِ َا- كاِّزْقُ عَشَاَةُ أَجْزَ ءٍ

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



29

التجارةاسْتِحْ َابِ
•______________________________

.2-148-5 كکافي -(1)
.3723-193-3، و  كفقيه 9-149-5 كکافي -(4)•
26مرن  كبراب 4و أورته في  كحرديث 59-318-5 كکافي -(5)•

.من أبو ب مقدما   كنکاح
.وَ كَلَ   كَّلِی قَبْلَهُ« 1»وَ رَوَ هُ  كصَّدُوقُ مُاْسَلًا •

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



30

التجارةاسْتِحْ َابِ
مُحَمَّدُ بْنُ  كْحَسَنِ بِإِسْنَاتِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّردِ « 2»-21855-13•

عَبْدِ قَالَ أَبُو: بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ  كْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ
قَرالَ وَ مَرا عِرزِّی جُعِلْر ُ - كلَّهِ ع كِمَوْكًى كَهُ يَا عَبْدَ  كلَّهِ  حْفَظْ عِرزَّيَ

وَ قَرالَ ِِخَراَ -قَالَ غُدُوُّيَ إِكَى سُوقِ َ وَ إِكْاَ مُر َ نَفْسرَ َ-فِدَ يَ
قَالَ جَنَرازَةٌ أَرَتْ ُ أَنْ -مَوْكًى كَهُ مَا كِي أَرَ يَ تَاَكْ َ غُدُوَّيَ إِكَى عِزِّيَ

.قَالَ فَلَا تَدَعِ  كاَّوَ حَ إِكَى عِزِّيَ-أَحْضُاَ َا

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



31

التجارةاسْتِحْ َابِ
.«3»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَكِ َ : أَقُولُ•

•______________________________
.3722-192-3 كفقيه -(1)
.12-4-7 كتهليب -(2)•
، و ما يدل عليره عمومرا فري  ألبرو ب 15، 2ياتي في  كبابين -(3)•

من  كبراب 3، و في  كحديث 20 ِتية من  له  ألبو ب، و في  كباب 
. من أبو ب ما يکتسب به66

 12: ، ص17َسائ  الشيعة، ج 



32

كَفَاهَةِ تَفْكِ التِّجَارَةِ
بَابُ كَاَ  َةِ تَاْيِ  كتِّجَارَة2ِ« 4»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْاَ  ِيمَ عَرنْ أَبِيرهِ « 5»-21856-1•

: عَنْ أَبِي عَبْدِ  كلَّهِ ع قَرالَ« 6»عَنِ  بْنِ أَبِي عُمَيْاٍ عَنْ حَمَّاتِ بْنِ عُثْمَانَ 
.تَفْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْ َ

.«7»وَ رَوَ هُ  كشَّيْخُ بِإِسْنَاتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ •

13: ، ص17َسائ  الشيعة؛ ج 



33

كَفَاهَةِ تَفْكِ التِّجَارَةِ
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيرهِ عَرنِ  بْرنِ أَبِري عُمَيْراٍ عَرنْ أَبِري « 8»-21857-2•

: عَنِ  كْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَإِسْمَاعِيلَ
يْ قَا َ •  َقَاا َ -اًلَ ُو عَ ْدِ ال َّهِ ع لَيَّ شَسْ ءٍ تُعَالِجُ  َقُ ْتُ مَا لُعَالِجُ الْيَوْمَ شاَ

.كَذَلِ َ تَذْهَبُ لَمْوَالُكُمْ ََ اشْتَدَّ عَ َيْهِ

13: ، ص17َسائ  الشيعة؛ ج 



34

كَفَاهَةِ تَفْكِ التِّجَارَةِ
•______________________________

.3722-192-3 كفقيه -(1)
.12-4-7 كتهليب -(2)•
، و ما يدل عليه عموما في  ألبو ب  ِتيرة مرن  رله 15، 2ياتي في  كبابين -(3)•

.من أبو ب ما يکتسب به66من  كباب 3، و في  كحديث 20 ألبو ب، و في  كباب 
حديثا14فيه 2 كباب -(4)•
.1-148-5 كکافي -(5)•
21-3عن  كحلبي و  و  كمو فق كمرا ورت فري  كرو في -في  كتهليب زياتة-(6)•

.كتاب  كمعايش و  كمکاسب
.1-2-7 كتهليب -(7)•
.5-148-5 كکافي -(8)•

13: ، ص17َسائ  الشيعة؛ ج 
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