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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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اَرَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ
اءِ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ ال42ْ« 1»• قَضََ

الِاقْتِضَاءِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بَْنِ مُحَمََّدِ « 2»-22968-1•

بِي عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَالْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ 
هْلِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَكَ اللَّهُ عَلَى سََ

.سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ-الْبَيْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ

 450: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



4

اَرَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ
ولُ اللََّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 3»-22969-2• قَالَ رَسَُ

هْلَ الْبَيَْعِ-ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ هْلَ سََ -يَكَُونُ سََ
.سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ-سَهْلَ الْقَضَاءِ-الشِّرَاءِ

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اَرَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِييٍ  ََينْ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ « 4»-22970-3•
مُحَمَّدَ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّامِيِّ ََنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد  الزََّْفَاَرَانِيِّ ََينْ ََبْيدِ

مَّدِ عَنْ مُحَالْوَهَّابِ بْنِ ََطَا   ََنْ إِسْاَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ََنْ زَيْدِ بْنِ ََطَا   
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللََّهُ لِرَجَُلٍ كََانَ: بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

هْلًا إِذَا سَ-سَهْلًا إِذَا قَضَى-سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى-قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ
.«5»اسْتَقْضَى 

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْكَثِياَرِالْوَكْسِ كَاَرَاهَةِ 
.«6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

•______________________________
أحاديث3فيه 42الباب -(1)
.79-18-7التهذيب -(2)•
.3737-196-3الفقيه -(3)•

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْكَثِياَرِالْوَكْسِ كَاَرَاهَةِ 
.6-197-الخصال-(4)•
.اقتضى-في المصدر-(5)•
مَن ذَذه 4، و فَي البَاب 2مَن البَاب 1تقدم في الحديث -(6)•

.األبواب

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِاَرَا ِ الْجَيِّدِ وَ بَيْعِهِ
يََارِ بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِرَاءِ الْجَيِّدِ وَ بَيْعَِهِ وَ كَرَاذََةِ اخْت43ِ« 1»•

الرَّدِي ءِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمََدَ « 2»-22971-1•

مِ بَْنِ« 3»بْنِ مُحَمَّدٍ  عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَنْتَرٍ الْوَشَّاءِ عََنْ عَاَِِ
: حُمَيْدٍ قَالَ

قََالَ لَِي فَ-قُلْتُ أَبِيعُ الطَّعََامَ-لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُقَالَ •
 اللَّهُ فِيكَ وَ قِيلَ لَهُ بَارَكَ-فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ-اشْتَرِ الْجَيِّدَ وَ بِعِ الْجَيِّدَ

.فِيمَنْ بَاعَكَ

450: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِهِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِاَرَا ِ الْجَيِّدِ وَ 
بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ « 5»وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ « 4»-22972-2•

جَيِّدِ فِي الْ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَََمَّنْ ذَكَياَرَُُ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ 
 فِيكَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ بَارَكَ اللَّهُ-وَ فِي الرَّدِي ءِ دَعْوَتَانِ-دَعْوَتَانِ

ا لَا بََارَكَ اللََّهُ فِيَكَ وَ لََ-وَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِي ءِ-وَ فِيمَنْ بَاعَكَ
.فِيمَنْ بَاعَكَ

يَدَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقَُوبَ بَْنِ يَزِ•
.«6»عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ 

•______________________________
فيه حديثان43الباب -(1)

450: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِهِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِاَرَا ِ الْجَيِّدِ وَ 
.2-202-5الكافي -(2)•
(.ذامش المخطوط)محمد بن أحمد -في نسخة-(3)•
.1-201-5الكافي -(4)•
.عن محمد بن عبد الجبار-في المصدر زيادة-(5)•
.46-46-الخصال-(6)•

450: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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