


105
اکبرفقه24-3-1400

(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَة2ِ« 4»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَننْ ََبِين ِ « 5»-21856-1•

: عَنْ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع قَنا َ« 6»عَنِ ابْنِ ََبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ 
.تَرْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْلَ

.«7»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَ ُ •

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
وَ عَنْ ُ عَنْ ََبِين ِ عَننِ ابْننِ ََبِني عُمَيْنرٍ عَننْ ََبِني « 8»-21857-2•

: عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَا َإِسْمَاعِيلَ
يْ قَالَ • فَقََالَ -اًأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ مَا أُعَالِجُ الْيَوْمَ شََ

.كَذَلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
•______________________________

.3722-192-3الفقي  -(1)
.12-4-7التهذيب -(2)•
، و ما يد  علي  عموما في األبواب اآلتينة منن هنذه 15، 2ياتي في البابين -(3)•

.من َبواب ما يكتسب ب 66من الباب 3، و في الحديث 20األبواب، و في الباب 
حديثا14في  2الباب -(4)•
.1-148-5الكافي -(5)•
21-3عن الحلبي و هو الموافق لمنا ورد فني النوافي -في التهذيب زيادة-(6)•

.كتاب المعايش و المكاسب
.1-2-7التهذيب -(7)•
.5-148-5الكافي -(8)•

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
وَ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّ ِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ « 1»-21858-3•

هِدْتُ شََ : ََبِي ِ عَنِ ابْنِ ََبِي عُمَيْرٍ عَنْ ََبِي الْجَهْمِ عَنْ فُضَيْلٍ الْأَعْوَرِ قَنا َ
-لتِّجَارَةَإِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ فَأَدَعُ ا-مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ وَ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

.فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ أَوْ نَحْوَهُ

 14: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
ى عَننْ « 2»-21859-4• وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ ََحْمَدَ بْنِ عِيسنَ

قََالَ : عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَنا َ« 3»عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ََبِي الْقَدَّاحِ 
قُلْتُ -لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِيهَا

-مَْراًقَالَ فَمَا لَكَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ أَ-مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لَا زَهِدْتُ فِيهَا
سَ وَ هُوَ فِي يََدِي وَ لََيْ-وَ ذَلِكَ حِينَ قُتِلَ الْوَلِيدُ وَ عِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ

إِنَّ فََ-وَ لَا أَرَانِي آكُلُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ لَا تَتْرُكْهََا-لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْ ءٌ
عَاةَ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ السَ  -تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَى عِيَالِكَ

.عَلَيْكَ

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ

.وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَ ُ« 4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ •

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
بَا ِ بْننِ « 5»-21860-5• وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَننْ ََسنْ

مَنا -مٍدَخَلْتُ عَلَى ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِ: سَالِمٍ قَا َ
-فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَكِنَّ ُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
لَّن ِ   ََ مَا عَلِمَ ََنَّ رَسُو َ ال-ََبُو عَبْدِ اللَّ ِ ع عَمَلُ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاًفَقَا َ •

سَمَ فِني فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَ ُ وَ قَ-عِيراً ََتَتْ مِنَ الشَّامِاشْتَرَى
نْ ذِكْرِ بَيْعٌ عَال وَ -تِجارَةٌتُلْهِيهِمْ رِجا ٌ ال يَقُو ُ اللَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ -قَرَابَتِ ِ
-إِلَى آخِرِ الْآيَةِ« 1»اللّ ِ 

مْ يَكُونُنوا وَ لَكِنَّهُمْ لَنكَذَبُوا الْقُصَّا ُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ يَقُو ُ •
.هُمْ ََفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْوَ هَامِيقَاتِفِي الصَّلَاةَيَدَعُونَ 

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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القصاص
و رواة القصن : "القصنا "،"يقنو  القصنا ":علي  السالمقول  •

بتننا  األكاذيب، عبر علي  السالم عن مفسري العامة و علمائهم بن ، ال
لهنيهم َمورهم على األكاذيب، و لعلهم َولوا اآلية بترك التجارة لئال ت

. عن الصالة و الذكر، و ال يخفى بعده

19: ، ص19؛ ج (مجلسى دوم )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
•______________________________

.2-2-7، التهذيب 4-148-5الكافي -(1)
.6-148-5الكافي -(2)•
و كنذل  الكنافي و( هامش المخطو )َبي الفرج -في نسخة-(3)•

.التهذيب
.3-2-7التهذيب -(4)•
.8-75-5الكافي -(5)•

13: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
.«2»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ ُ وَ •

 15: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ ََبِني « 3»-21861-6•

أَ َ : قَا َ« 4»الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنِ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَبْدِ اللَّ ِ عَنْ  سنَ
-فَقَا َ مَا حَبَسنَ ُ عَننِ الْحَن ِّ-ََبُو عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ ََنَا حَاضِرٌ

جَالِساً ثُنمَّ قَا َ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى-فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ شَيْئُ ُ
.لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّ ُ لَكُمْ-قَا َ لَهُمْ

دْرَ• هُ وَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ مِثْلَن ُ وَ تَنرَكَ صنَ
«5»قَا َ فَتَمُوتُوا 

 15: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



15

كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْننِ « 6»-21862-7. •

ثِينرٍ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْننِ كَ
قُلْتُ لِنأَبِي عَبْندِ اللَّن ِ ع إِنِّني قَندْ هَمَمْنتُ ََنْ ََدَعَ : بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَا َ

تَعَانُ-وَ فِي يَدِي شَيْ  ٌ فَقَا َ-السُّوقَ  بِن َ إِذاً يَسْقُطُ رََْيُ َ وَ لَا يُسنْ
.عَلَى شَيْ  ٍ

 15: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
•______________________________

.37-24النور -(1)
.897-326-6التهذيب -(2)•
.6-3-7، التهذيب 8-149-5الكافي -(3)•
.الفضيل بن َبي قرة-في المصدر-(4)•
.3724-193-3الفقي  -(5)•
.10-149-5الكافي -(6)•

 15: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
ى وَ • وَ رَوَاهُ « 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْننِ مُحَمَّندِ بْننِ عِيسنَ

نَانٍ  « 2»ََيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ََحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنِ
.وَ الَّذِي قَبْلَ ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ ََبِي عَبْدِ اللَّ ِ مِثْلَ ُ

 16: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ

رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ََبِي ِ عَنِ ابْنِ ََبِي عُمَيْ« 3»-21863-8•
 ِ ع إِنِّني قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّ: عَنْ عُمَرَ بْنِ َُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَا َ

-وَ ََمْسَكْتُ عَنْهَا قَا َ وَ لِمَ ذَلِ َ ََ عَجْنزٌ بِن َ-قَدْ كَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ
لِ اللَّن ِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْ-كَذَلِ َ تَذْهَبُ ََمْوَالُكُمْ لَا تَكُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ

.عَزَّ وَ جَلَّ

 16: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ ََصْحَابِنَا عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَننْ « 4»-21864-9•

نَخََتَعَبْدِ اللَّ ِ الْحَجَّا ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَنانَ 
 َُرِيدُ ََنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَا َ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِي ََبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ شَيْ  ٍ

دْتُ وَ قَندْ ََرَ-إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَ ََمْوَالًا ََتَقَلَّبُ فِيهَنا-ََصْنَعَ ُ
مَّدٌ قَا َ فَسَأَ َ مُحَ-وَ ََدْفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ ُ-ََنْ ََتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا

 يَنا وَ قَا َ مَا تَرَى لَن ُ فَقَنا َ-ََبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ ذَلِ َ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ
 عَنزَّ وَ لَا وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اللَّن ِ-مُحَمَّدُ ََ يَبْدََُ نَفْسَ ُ بِالْحَرَبِ

.جَلَّ
.«5»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ََحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ ُ •

 16: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الختن
ل واألختان من قبل المرَة، واألحما  من قبن. َبو الزوجة: الختن(. 1) •

(.ختن) 10،   2النهاية، ج : راجع. الرجل، والصهر يجمعهما
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بِالْحَرَبِأَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ 
فسن  و بسكون الرا  َي يبدَ بمحاربنة ن"بالحرب":علي  السالمقول  •

.معاداتها، َو بالتحري  َي يبدَ بنهب ما لنفس ، و هذا َظهر
.َخذ مال  و ترك  بال شي  : حرب  يحرب  حربا: قا  الجوهري•

131: ، ص19مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
•______________________________

.7-3-7التهذيب -(1)
.908-329-6التهذيب -(2)•
.11-149-5الكافي -(3)•
.12-149-5الكافي -(4)•
.8-3-7التهذيب -(5)•

 16: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
الِمٍ« 6»-21865-10• وَ عَنْ ُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ََسْبَا ِ بْنِ سنَ

اعِ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّن-سَأَ َ ََبُو عَبْدِ اللَّ ِ ع يَوْماً وَ ََنَا عِنْدَهُ: قَا َالزُّطِّيِّ بَيَّاعِ
 التِّجَنارَةَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ مَنْ تَنرَكَ-الْكَرَابِيسِ فَقِيلَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَا َ

امِ-ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِ ِ -ََ مَا عَلِمَ ََنَّ رَسُو َ اللَّ ِ   قَدِمَتْ عِيرٌ مِننَ الشنَّ
.فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَ ُ

.11-4-7التهذيب -(6)•

 17: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الزطي
(زطط)•
."فخرج علينا قوم َشباه الز "في الحديث•
ال منن َتاه سبعون رج"في حديث علي ع لما فرغ من قتا  البصرةو •

.«1»"الز  فكلموه بلسانهم فكلمهم و قالوا لعنهم اهلل بل َنت َنت

250: ، ص4مجمع البحرين؛ ج 
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الزطي
بضم الزاي و تشديد المهملة جنس من السنودان َو الهننود، الواحندالز  •

يث رجل من رواة الحد"ميسر بياع الزطي"و من . زطي مثل زن  و زنجي
ح، بالضم جيل من الهنند معنرب جنت بنالفت"الز "و في القاموس. «2»

.«3»الواحد زطي 
•______________________________

.101رجا  الكشي   (. 1)
رجلنين باسنم ميسنرة و لنم 316و 315ذكر في منتهى المقا    (. 2)•

.يصفهما بما هو موجود هنا
تح معربن  و القياس يقتضني فن: "بالفتح"و زاد في القاموس بعد قول (. 3)•

.َيضا

250: ، ص4مجمع البحرين؛ ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
يْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضنَ « 1»-21866-11•

قَنا َ -قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ التِّجَارَةَ: قَا َ« 2»بْنِ يَسَارٍ 
. َوَ ابْسُطْ بِسَاطَ َ وَ اسْتَرْزِقِ اللَّ َ رَبَّ-فَلَا تَفْعَلْ افْتَحْ بَابَ َ

.قَا َ وَ قَا َ الصَّادِقُ ع التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ« 3»-21867-12•

 17: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
.قَا َ وَ قَا َ ع تَرْكُ التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ« 4»-21868-13•
لَّ ِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ ََبِي عَبْدِ ال« 5»-21869-14•

ا بَيْنعٌ عَننْ ٰ  وَ  -ارَةٌٰ  ا تُلْهِيهِمْ تِ ٰ  ا ٌ  ٰ  ع فِي قَوْ ِ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ رِج
لَاةُ تَرَكُنوا -قَا َ كَانُوا ََصْحَابَ تِجَارَةٍ« 6»هِ ٰ  ذِكْرِ اللّ رَتِ الصنَّ فَإِذَا حَضنَ
.وَ انْطَلَقُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ ََعْظَمُ ََجْراً مِمَّنْ لَمْ يَتَّجِرْ-التِّجَارَةَ

.«8»وَ يَأْتِي مَا يَدُ ُّ عَلَيْ ِ « 7»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُ ُّ عَلَى ذَلِ َ : ََقُو ُ•
•______________________________

.3606-165-3الفقي  -(1)
.الفضل بن يسار-في المصدر-(2)•

 17: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ تَرْكِ التِّجَارَةِ
.3717-191-3الفقي  -(3)•
.3718-192-3الفقي  -(4)•
من البناب 1و َورد نحوه في الحديث 3720-192-3الفقي  -(5)•

.من َبواب آداب التجارة14
.37-24النور -(6)•
.من هذه األبواب1تقدم في الباب -(7)•
منن 9، و فني الحنديث 5ياتي ما يد  علي  عموما في البناب -(8)•

.هذه األبواب18، و في  الباب 6الباب 

 17: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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