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 « علیهم السالم جدول مشاغل معصومین» 

 مستندات شغل علیهم السالمنام معصوم  ردیف

 کشاورزی ،چوپانی ، پخت نان علیه السالمحضرت آدم  1
 434ص 4هالفقیه جالیحضر من -1ابن ماجه.سنن.ج

 1تاریخ الرسل و الملوک ج  -103بحاراالنوار ج 

 2المنتظم فی تاریخ الملوک واالمم ج  نخ ریسی علیها السالمحوّاء  2

 {31ص  1وسائل الشیعه }مروج الذهب ج  (مخترع سوزن و خیاطیخیاطی) علیه السالمحضرت ادریس  3

 65ص103بحاراالنوار ج – 33سورة هود آیه  نجاری و کشتی سازی علیه السالمحضرت نوح  4

 بحاراالنوار 145ص 2المنتظم ج - 123بقره  بنایی ـ دامداری -کشاورزی علیه السالم حضرت ابراهیم 6

 123بقره  خادم مسجد (کارگریبنایی ) علیه السالمحضرت اسماعیل  5

 محالتی، تاریخ انبیاء  – 33ص 1مروج الذهب، ج دامداری -چوپانی  علیه السالمحضرت یعقوب  3

 243ص 1طبری ج -436ص13تفسیر نمونه جـ تاریخ انبیاء زراعت ،گله داری، دامداری علیه السالمب ایًّوحضرت  8

 103بحاراالنوار ج  – 23قصص آیه  چوپانی ،کارگری و دامداری علیه السالمحضرت شعیب  3

 33کهف آیه  – 23قصص آیه  (کارگریچوپانی ،بنایی ) علیه السالمحضرت موسی  10

 33کهف آیه  بنایی علیه السالمحضرت خضر  11

زره سازی و آهنگری              علیه السالمحضرت داوود  12
 (150نهج البالغه خطبه زنبیل بافی )

          –وسائل الشیعه  11و10سباء آیه  – 80انبیاء آیه 
 بحار االنوار

 النوارابحار تجارت علیه السالمحضرت هود  13

 نواربحاراال تجارت علیه السالمحضرت صالح  14

 بحاراالنوار زراعت علیه السالمحضرت لوط  16

 علیه السالمحضرت سلیمان  15
 شیشه گری (بحاراالنوارحصیربافی)

 حکومت،صنعت گری با مس
  12سباء آیه  -44نمل آیه 

 کتاب مقدس –بحاراالنوار  نجاری علیه السالمحضرت عیسی  13

 11مریم)س( آیه  – 533ص 1سنن ابن ماجه ج خادم مسجد و نجار علیه السالمحضرت زکریا  18

 23آل عمران آیه  عبادت و خادم مسجد علیها السالم حضرت مریم 13

 36و35کهف آیه  سازی سد علیه السالمذوالقرنین  20

 31ص  1مکارم االخالق ج  –بحارالنوار  خیاطی -کشاورزی -تجارت وشبانی صلی اهلل علیه والهپیامبر اکرم  21

 24ص 5،وسائل الشیعه ج668ص 1کشف الغمه ج کشاورزی و حفرچاه علیه السالمعلی حضرت  22

 الزهرا من المهدی الی اللحد فاطمه خانه داری وآسیاب کردن  علیها السالم زهراحضرت  23
 

 (4لیل آیه  به یقین سعی و تالش شما حتماً گوناگون است. )إنَّ سعیکم لشتّی  

 

 


