


63
اکبرفقه5-11-99

(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)



3

اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

نهادهاى دولتى

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى 
غيردولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

نهاد بنگاه هاى. 1
.كمك معّوض

نهاد بنگاه هاى . 2
.كمك بالعوض

.نهاد بازار. 3

194ص مكتب و نظام اقتصادي اسالم، 



4

نهادهاى غيردولتى

نهاد بازار

بازار سرمايه. 1

بازار كار. 2

بازار كاال وخدمات. 3

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 



5

نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 



6

الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
ارَةِ أَوْ بَابُ كَرَاهَةِ الرِّبْحِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ لِلتِّج10َ« 5« »4»•

لَىى قُىِ ِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيلِ الرِّبْحِ وَ الِاقْتِصَارِ عَ
يَِْمٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الرِّبْحِ وَ لَِْ عَلَى الْمُضْطَرِّ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُِبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّىدِ « 6»-22833-1•
عَىنْ بَةََ صَالِحِ بْنِ عُقْبْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ 

رِبْىحُ :سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَىا َ
نْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِىأَكْثَرَ مِىرِبًا الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ 

تَرِيَهُيَِْمِىََ فَارْبَحْ عَلَيْىهِ قُىِ َ دِرْهَمٍ مِائَةِ  أَوْ يَشىْ
.لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُِا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُِا بِهِمْ

396: ، ص17وسائل الشيعَ؛ ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
.من أبِاب الخيار17ياتي ما يد  عليه في الباب و •
أحاديث5فيه 10الباب -(5)•
، و االستبصىار 23-7-7، و التهىيي  22-154-5الكافي -(6)•

3-69-232.

ل بىن بن إسىماعيمحمد الكثارثقةصَالِحِ بْنِ عُقْبَََ •
عنهبزيع

396: ، ص17وسائل الشيعَ؛ ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ صَالِحِعَنْ « 2»وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ « 1»-22834-2•

إِنَّ « 4»قُلْتُ لِىأَبِي جَعْفَىرٍ ع : قَا َ« 3»بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُيَيْفَةَ بْنِ مَنْصُِرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ 
 إِنْ فَقَةا َ-فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْةرِهِ-عَامَََّ مَنْ يَأْتِينِي إِخْوَانِي

.الْمُدَاقِّ« 5»وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَيْعَ الْبَصِيرِ -وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ
.وَ كَيَا الَّيِي قَبْلَهُ« 6»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُِبَ •
ني الثقىة محمد عالن الكليثقة الكثار علي بن صالح بن أبي حماد •

عنه
لفاعىل، و يحتمل كِنه من إضافة المصدر إلى ا-بيع البصير-(5)•

ي كثىرة يحتمل كِنه من إضافته إلى المفعِ ، ففي األو  رخصة ف
(.قده. منه)الربح دون الثاني 

 397: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
.19-153-5الكافي -(1)•
.أحمد بن محمد-في المصدر-(2)•
(.هامش المخطِط)قيس -في نسخة-(3)•
(.عليه السالم)أبي عبد اهلل -في المصدر-(4)•
عىل، و يحتمل كِنه من إضىافة المصىدر إلىى الفا-بيع البصير-(5)•

ثىرة يحتمل كِنه من إضافته إلى المفعِ ، ففىي األو  رخصىة فىي ك
(.قده. منه)الربح دون الثاني 

.234-70-3، و االستبصار 24-7-7التهيي  -(6)•
.73-101-المحاسن-(7)•

 397: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
نِ عَى« 7»-22835-3• نْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسىِ

دِ عَنْ أَبِي عَبْىفُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 
.رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا: اللَّهِ ع قَا َ

 397: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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فرات بن األحنف
1-1206119/الفىا باب.../محمدأبيأصحاب/الطِسيرجا [ 1/1]•

فرا  بن األحنف العبدي -

.  بالغلو و التفريط في القو يرمى[ 1/2]•
6-1550143/الفىا باب.../جعفرأبيأصحاب/الطِسيرجا [ 2/1]•

فرا  بن أحنف -
39-3892270/الفىا باب.../عبدأبيأصحاب/الطِسيرجا [ 3/1]•

فرا  بن أحنف الهاللي -
. أبِ محمد أسند عنه[ 4/1]•

 397: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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فرات بن األحنف
و طلبىه الحجىاف فقىا  124/الجز الثاني/الجز األو /الكشيرجا [ 5/1]•

فنجا : مسي تلعن أبا تراب و أمر بقطع يديه و رجليه و قتله أما سعيد بن ال
( ص)و ذلَ أنه كان يفتي بقِ  العامة و كىان خخىر أصىحاب رسىِ  اهلل 

أمىا فهرب إلى مكة و أخفى نفسىه فنجىا و: فنجا و أما أبِ خالد الكابلي
مىا فكانت له يد عند عبد الملَ بن مروان فلهىي عنىه و أ: عامر بن واثلة

فلىم ( ص)فكان رجال من أصحاب رسِ  اهلل : جابر بن عبد اهلل األنصاري
رات فو أبو حمزة الثمالي أما يتعرض له و كان شيخا قد أسن و 

قةي أبةو و ب( ع)فبقوا إلى أيام أبي عبد اهلل : بن أحنف
همةا علي)حمزة إلى أيام أبي الحسن موسى بةن جعفةر 

(. السالم

 397: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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فرات بن األحنف
فرا  بن أحنف 84.../أحمدبنسهل/الغضائريإلبنالرجا /الغضائريابن[ 6/1]•
هم السىالم يروى عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اهلل علي. كِفي[ 7/1]•

(.. كذابغا كما زعموا ال يرتفع به و ال بذكره )
روى عن أبيىه عىن 92.../أحمدبنسهل/الغضائريإلبنالرجا /الغضائريابن[ 8/1]•

. حديثهضعيف ابن ضعيف ال يكت . أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم
فىرا  بىن األحنىف 8.../بنعليأصحاب.../محمدأبيأصحاب/البرقيرجا [ 9/1]•

العبدي 
فرا  بن األحنف 9.../أصحابومن.../جعفرأبيأصحاب/البرقيرجا [ 10/1]•
فرا  بن أحنف 16.../منأدركمن.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجا [ 11/1]•

 397: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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فرات بن األحنف
•[16/1 ]

-1247/اآلحىادفىيالثالثالباب.../عشرالثامنالفصل/الخالصةللحلي
فرا  بن أحنف العبدي 

ي القو  إنه يرمى بالغلو و التفويض فقا  الشيخ الطِسي ره [ 17/1]•
حسين قا  ابن الغضائري فرا  بن أحنف كِفي روى عن علي بن الو •

اب ال و أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهم السالم كما زعمِا أنه غا  كىي
يرتفع به و ال ييكر 

إنه كان زاهدا رافضةا للةدنيا  ةم قةا  عةن بعةضقا  ابن العقيقي و •
. ديممشايخه من أهل الكوفَ أنه كان يقو  إن في محمد شيئا من الق

فرات بن أحنف العبدي -1247/اآلحادفيالثالثالباب.../عشرالثامنالفصل/الخالصَللحلي[ 16/1]
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فرات بن األحنف
:قا  المحدث االرمِي في هامش كتاب الغارا •
ائي و فرا  بن أحنف عن أبيه ضعفه النسى»: قا  ابن حجر في لسان الميزان-[1]•

ى في عل: كان من أولئَ اليين يقِلِن: غيره و هِ من غالة الشيعة و قا  ابن نمير
السحاب، حدث عنه عبد الِاحد بن زياد انتهى 

، صالح الحديثكِفى : قا  أبِ حاتم الرازيّو •
كلم فيىه ضعيف ت: ، و قا  أبِ داود قَ: ، و قا  عباس عن يحيى قَ: قا  العجليّو •

غاليا كان : قا ، و ذكره ابن حبان في الضعفا  فالثقاتذكره ابن شاهين في سفيان و 
.«ال تحل الرواية عنه و ال االحتجاف بهفي التشيع

متىه هيا الرجل من غالة الشيعة و ضعفا  رواتهم فمن أراد الِقِف على ترج: أقِ •
ال يسىع بأكثر مما ذكر فليراجع تنقيح المقا  و جامع الرواة و نظائرهما فان المقىام

.البحث عن ترجمته المبسِطة

583: ص ..... كالم على عليه السالم 2584ج( الحديثَ-ط )الغارات 
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فرات بن األحنف
ح وثقه الىي ابىن معىين والعجلىي، وفىي الجىر. ثقة. فرا  بن أحنف•

كىىِفى صىىالح ": عىىن أبىىى حىىاتم قىىا 80-79/ 2/ 3والتعىىديل 
ولىم يىيكر فيىه 129/ 1/ 4وترجمه البخاري فىي الكبيىر"الحديث

. جرحاً، ولم ييكره في الضعفا 
كةن العبةرة ولالنسائي وأبِ داود وابن حبان لغلِه في التشيع، وضعفه •

.في الررايَ بالصدق والحفظ
513-512،ص1حنبل، جاإلمام أحمد بن مسند •
: َالطبعة/القاهرة –دار الحديث : الناشر/ شاكرأحمد محمد : المحقق•

م1995-هة 1416األولى، 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
نَادِهِ عَىنْ أَبِىي « 8»-22836-4• يْنِ بِإِسىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْىنِ الْحُسىَ

نْ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُِسَى بْنِ عِمْىرَانَ النَّخَعِىيِّ عَى
عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَىنْ أَبِيىهِ فِىي « 9»عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَِّْفَلِيِّ 

أَنَّ رِبْىحَ -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَىنِ الْخَبَىرِ الَّىيِي رُوِيَ: حَدِيثٍ قَا َ
ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا فَقَا َ -رِبًا مَا هَُِالْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ

 تَةرْبَحَ بِأَنْ تَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُةؤْمِنِ وَ-فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ-أَهْلَ الْبَيْتِ
.عَلَيْهِ

396: ، ص17وسائل الشيعَ؛ ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
مىن 2، و أورد صىدره فىي الحىديث 4119-313-3الفقيه -(8)•

.من أبِاب الرهن2الباب 
سين مِسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الح-في االستبصار-(9)•

عن عمىه مِسى بن عمران النخعي،-بن يزيد النِفلي، و في التهيي 
.علي بن الحسين بن يزيد النِفلي

.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً كَيَلََِ •

396: ، ص17وسائل الشيعَ؛ ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْحِ 
وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَا ِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْىنِ أَبِىي « 2»-22837-5•

نِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُِفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَا ِ بْى
.«3»قَا َ أَبُِ عَبْدِ اللَّهِ ع رِبْحُ الْمُؤْمِنِ رِبًا : الْأَحْنَفِ قَا َ

دِّينَارِ وَ يَأْتِي مَا يَدُ ُّ عَلَى كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الرِّبْحِ فِي حَدِيثِ رِبْىحِ الى: أَقُِ ُ•
وَ غَيْىرِهِ « 5»وَ يَأْتِي مَا يَدُ ُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي بَابِىهِ « 4»دِينَاراً 

«6».

 398: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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الْمُبْتَاعِينَبَيْنَ التَّسْوِيََِ 
ِِيَةِ بَىيْنَ الْمُبْتَىاعِينَ وَ كَرَاهَىةِ التَّفْرِقَى11« 7»• ةِ بَىيْنَ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسىْ

الْمُمَاكِسِ وَ غَيْرِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُِبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْىنِ« 8»-22838-1•

هِ ع عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُيَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّبَعْضِ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٍ عَنْ 
كَتَ عَنْىهُ مِمَّى-فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُِماً: أَنَّهُ قَا َ نْ فَمَنْ سىَ

قَا َ -ادَهُوَ مَنْ مَاكَسَهُ وَ أَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَ-يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِيَلََِ السِّعْرِ
أَبَى بِمَنْ عَلَهُ يَفْفَأَمَّا أَنْ -لَِْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِيَلََِ بَأْسٌ

.هُ بَيْعاً وَاحِداًفَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَ-وَ يَمْنَعَهُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ-عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ
.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُِبَ •
.25-8-7التهيي  -(1). ////10-152-5الكافي -(8)•

398: ، ص17وسائل الشيعَ، ج 
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اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ صَاحِبِ السِّلْعََِ بِالسَّوْمِ
ِْمِ بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَا ِ صَاحِ ِ السِّلْعَةِ بِالسَِّْمِ وَ كَرَاهَة12ِ« 2»•  السىَّ

مَا بَيْنَ طُلُِعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُِعِ الشَّمْسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُِبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَىنْ أَبِيىهِ « 3»-22839-1•

لَّهِ ص قَا َ رَسُو ُ ال: عَنِ النَِّْفَلِيِّ عَنِ السَّكُِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَا َ
.صَاحِبُ السِّلْعََِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

دُوُُ « 4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَىنْ عَلِىيِّ بْىنِ إِبْىرَاهِيمَ • وَ رَوَاهُ الصىَّ
.«5»مُرْسَلًا 
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الْمُبْتَاعِينَبَيْنَ التَّسْوِيََِ 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِىدٍ « 6»-22840-2•

وْمِنَهَى رَسُو ُ اللَّةهِ ص عَةنِ : قَا َرَفَعَهُعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ  مَةا بَةيْنَالسةَّ
.طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْىنِ « 7»وَ رَوَاهُ الصَّدُوُُ مُرْسَلًا •
.«8»خَالِدٍ 

، در فاصىله طلىِع فجىر تىا او عرضه و فروش كةاالپيامبر اكرم، از *•
خفتاب نهى كرده است
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الْمُبْتَاعِينَبَيْنَ التَّسْوِيََِ 
فيه حديثان12الباب -(2)•
.11-152-5الكافي -(3)•
.27-8-7التهيي  -(4)•
.3740-196-3الفقيه -(5)•
.12-152-5الكافي -(6)•
.3741-196-3الفقيه -(7)•
.28-8-7التهيي  -(8)•
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