


68
اکبرفقه13-11-99

(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

وقِالدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّاسْتِحْبَابِ 
بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّوق18ِ« 7« »6»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَددَ « 8»-22853-1•

قَدالَ أَبُدو : بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَدالَ
فَتُعَامِدلُ النَّدا َ -مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيدهِ« 9»جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَكَ 

-بَلَى: قَالَ قُلْتُ
•______________________________

.1-155-5الكافي -(8)
(.هامش المخطوط)في السوق -في الفقيه زيادة-(9)•

406: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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وقِالدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّاسْتِحْبَابِ 
وقِهِ« 1»قَالَ • فَيَقُدولُ حِدينَ -مَا مِنْ رَجُلٍ يَرُوحُ أَوْ يَغْدُو إِلَى مَجْلِسِهِ وَ سدُ

-«2»اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَاا -يَضَعُ رِجْلَهُ فِي السُّوقِ
يَقُولُ لَهُ قَدْ فَمَنْزِلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى عَلَيْهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَ يَحْفَظُ 

بِدِِْْنِ اللَّدهِ وَ قَددْ رُزِقْدتَ )يَوْمَكَ هَدََا أَهْلِهَا مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ « 3»أُجِرْتَ 
«4»-(وَ خَيْرَ أَهْلِهَا فِي يَوْمِكَ هَََا-خَيْرَهَا

(.هامش المخطوط)إعلم أنه -في الفقيه زيادة-(1)•
هدامش )و أعدوْ بدك مدن شدرها و شدر أهلهدا -في الفقيه زيادة-(2)•

(.المخطوط
(.هامش المخطوط)أجرتك -في الفقيه-(3)•
.ما بين القوسين لم يرد في الفقيه-(4)•

407: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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وقِالدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّاسْتِحْبَابِ 
اللَّاهُ -أَشْهَدُ أَنْ لَاا إِلَاهَ إِلَّاا-فَقَالَ حِينَ يَجْلِسُ« 5»فََِِْا جَلَسَ مَجْلِسَهُ •

ولُهُ ص-وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُامَّ إِنِّاي -وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَساُ
-وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ-حَلَالًا طَيِّباً« 6»أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 

فَدَِِْا قَدالَ َْلِدكَ قَدالَ لَدهُ -وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ يَمِينٍ كَاذِبَاةٍ
-مِنْكَ« 7»أَبْشِرْ فَمَا فِي سُوقِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرَ حَظّاً -الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ

مَ -«8»( قَدْ تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ وَ مُحِيَتْ عَنْكَ السَّيِّئَاتُ) وَ سَيَأْتِيكَ مَا قَسدَ
.اللَّهُ لَكَ مُوَفَّراً حَلَالًا مُبَارَكاً فِيهِ

(.هامش المخطوط)مكانه -في الفقيه-(5)•
(.هامش المخطوط)رزقا -في الفقيه زيادة-(6)•
(.هامش المخطوط)نصيبا -في الفقيه-(7)•
.ما بين القوسين لم يرد في الفقيه-(8)•

407: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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أَبِيهِحَنَانٍ و
حنان بن -254164/الواحدباب/الحاءباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•

سدير 
ر عدن رويناه باإلسناد األول عن ابن أبي عميد. له كتاب. ثقة[ 3/1]•

. الحسن بن محبوب عنه
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أَبِيهِحَنَانٍ و
حددثنا -371210/الجزءالثالد /الجدزءاألول/الكشديرجال[ 5/1]•

ني محمد بن مسعود قال حدثنا علي بن محمد بن فيروزان قدال حددث
ن محمد بن أحمد ين يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمدا

: الفقدقال ْكر عنده سددير ( ع)عن محمد بن عَافر عن أبي عبد اهلل 
. بكل لونعصيدة سدير 

. أحدكثرة االختالط مع كليريدون عصيدةقولهم فالن لون بكل و •
102:  ص 3: البحرين ج مجمع•

(الهادوي)لكثرة رواية ابنه حنان عنه ثقةسدير •
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وقِالدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّاسْتِحْبَابِ 
دِيوَ • رٍ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَدنْ سدَ

.«9»قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ َْكَرَ نَحْوَهُ : قَالَ

.3754-200-3الفقيه -(9)•

407: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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وقِالدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّاسْتِحْبَابِ 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ « 10»-22854-2•

دَخَلْدتَ إَِْا: ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ أَعُوُْ بِكَ-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا-سُوقَكَ فَقُلِ

أَوْ -اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوُْ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ-مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا
كَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوُْ بِ-أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِي أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ

لَّدهُ لَدا وَ حَسْبِيَ ال-وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ-شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ
.وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ-إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

.2-156-5الكافي -(10)•

408-407: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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وقِاسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّ
.«1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِِِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ •
وقاً أَوْ مَنْ دَخَلَ: بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِِِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ« 2»-22855-3•  سدُ

وَ لَدا -صِيلًاوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَ-وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً-فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ
.حَجَّةً مَبْرُورَةً« 3»وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَدَلَتْ -حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

«4»مَنْ دَخَلَ سُوقَ جَمَاعَةٍ أَوْ مَسْجِدَ أَهْلِ نَصْبٍ -هُ قَالَأَنَّأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا •
و: عْفَرٍ ع قَدالَجَوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِي« 5»-22856-4. • قَ مَدنْ دَخَدلَ السدُّ

لِكَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْ-وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ-فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ-فَنَظَرَ إِلَى حُلْوِهَا وَ مُرِّهَا وَ حَامِضِهَا
•______________________________

.32-9-7التهَيب -(1)
.3753-199-3الفقيه -(2)•
(.هامش المخطوط)له -في نسخة زيادة-(3)•
.48-40-المحاسن-(4)•
.46-40-المحاسن-(5)•
 409: ، ص17وسائل الشيعة، ج •
.مِنَ الظُّلْمِ وَ الْغُرْمِ وَ الْمَأْثَمِ« 1»وَ أَسْتَجِيرُكَ -•
.«2»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى َْلِكَ : أَقُولُ•

•______________________________
.و أستجير بك-في المصدر-(1)

.من هَه األبواب19من الباب 3ياتي في الحدي  -(2)•

408: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْأَسْوَاقِذِكْرِ اللَّهِ فِي اسْتِحْبَابِ 
بِيحُ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ ِْكْرِ اللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ وَ خُصُوصداً التَّسدْ 19« 3»•

الشَّهَادَتَانِ
ادِقُ ع : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 4»-22857-1• قَدالَ الصدَّ

.لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا« 5»غَفَرَ -مَنْ َْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَسْوَاقِ

 409: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْأَسْوَاقِذِكْرِ اللَّهِ فِي اسْتِحْبَابِ 
غَفَرَ لَهُ -قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ َْكَرَ اللَّهَ فِي الْأَسْوَاقِ« 6»-22858-2•

ا لَدا وَ الْفَصِيحُ مَا يَتَكَلَّمُ وَ الْأَعْجَمُ مَد-بِعَدَدِ مَا بِهَا مِنْ فَصِيحٍ وَ أَعْجَمَ
.يَتَكَلَّمُ

 409: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْأَسْوَاقِذِكْرِ اللَّهِ فِي اسْتِحْبَابِ 
لْوُضُوءِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ ا« 7»-22859-3•

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ حِينَ يَددْخُلُ : عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ« 8»
رِيكَ لَدهُ لَد-السُّوقَ سُبْحَانَ اللَّهِ هُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شدَ

 عَلَى الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ
.كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

محمد بن علي بن الحسدين فدي [ تحويل[]22859/19/2: ]1/10الكافي •
عيون األخبار عن أحمد بن إبراهيم بن بكدر الخدوزي عدن إبدراهيم بدن
ن هارون بن محمد الخوزي عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه عن أحمد ب

عن الرضا ع عن آبائه ع قال قال رسول اهلل ص[ إشارة]عبد اهلل الهروي

 409: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ
أحادي 4فيه 19الباب -(3)•
.3756-200-3الفقيه -(4)•
(.هامش المخطوط( )اهلل)-أضاف في النسخة-(5)•
.3755-200-3الفقيه -(6)•
.42-31-2( عليه السالم)عيون أخبار الرضا -(7)•
.من أبواب الوضوء54من الباب 4تقدم في الحدي  -(8)•

 409: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ
وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْددِ اللَّدهِ « 1»-22860-4•

لَيْعَنْأَبِي أَيُّوبَ عَنْ )عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  مَانَ ساُ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِدي خَلَدفٍ عَدنْ أَبِدي « 2»( بْنِ مُقْبِلٍ
ادِقُ ع : عُبَيْدَةَ قَالَ ا مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ أَشْهَدُ أَنْ لَقَالَ الصدَّ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ كَتَبَ
.اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ
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اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ
عُمَيْرٍ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِيوَ •

«3»إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ 
.«5»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى َْلِكَ : أَقُولُ•

•______________________________
.13-486-أمالي الصدوق-(1)
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اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْأَسْوَاقِ
.عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني-في المصدر-(2)•
.47-40-المحاسن-(3)•
من أبواب 13من هَه األبواب، و في الباب 18تقدم في الباب -(4)•

.الَكر
.من هَه األبواب20ياتي في الباب -(5)•
أحادي 8فيه 20الباب -(6)•
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رَاءِ وَاسْتِحْبَابِ   الادُّعَاءِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْادَ الشاِّ
بِالْمَأْثُورِ

الْمَأْثُورِبَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الشِّرَاءِ وَ الدُّعَاءِ ب20ِ« 6»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَدنْ أَبِيدهِ « 7»-22861-1•

يْئاً مِدنْ: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَرَيْتَ شدَ إَِْا اشدْ
لِكَ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِد نْ فَضدْ

رَيْتُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَ
اثَ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِددَةٍ ثَلَد

.مَرَّاتٍ
.1-156-5الكافي -(7)•
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رَاءِ وَاسْتِحْبَابِ   الادُّعَاءِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْادَ الشاِّ
بِالْمَأْثُورِ

.«1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ •
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِِِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْدنِ « 2»-22862-2•

 قُدلِ إَِْا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فَكَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثداً ثُدمَّ: مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ
راً اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ خَيْرِكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ خَيْ
 الرِّضَا ع اشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ وَ َْكَرَ الْحَدِي َ ثُمَّ قَالَ وَ كَانَ

.«3»يَكْتُبُ عَلَى الْمَتَاعِ بَرَكَةٌ لَنَا 
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رَاءِ وَ  الادُّعَاءِ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْادَ الشاِّ
بِالْمَأْثُورِ

رْ لِي شِدرَاءَهَا وَ إِنْ كَدانَ فَيَسِّةِإَِْا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْبَرَكَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَيْمُونَةَ النَّاصِيَ:  ع قَالَهِوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ« 4»-22863-3•
ِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا فَِِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَ« 5» .قْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تَقُولُ َْلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍا أَغَيْرَ َْلِكَ فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الََّ

ا رَحِديمُ إَِْا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً فَقُلْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا دَائِمُ يَا رَءُوفُ يَد: يَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَاوِوَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَ« 6»-22864-4•
.قاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً فَِِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُزْأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ الْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِ

•______________________________
.33-9-7التهَيب -(1)

.3757-200-3الفقيه -(2)•
.يَكر بركة لنا-، و في هامش األصل عن نسخة3758-201-3الفقيه -(3)•
.4-157-5الكافي -(4)•
.و كَلك المصدر( هامش المخطوط)كانت -في نسخة-(5)•
.3-157-5الكافي -(6)•
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.وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةًةً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إَِْا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِي أَطْوَلَهَا حَيَا« 1»-22865-5•
.«2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِِِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ •
.إَِْا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرُكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ: هِ ع قَالَللَّوَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ هََُيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا« 3»-22866-6•
بِ وَ قُلْ هُدوَ اللَّدهُ أَحَددٌ وَ سِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَارَأْمَنِ اشْتَرَى دَابَّةً فَلْيَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ وَ يَأْخَُُ نَاصِيَتَهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَ يَقْرَأُ عَلَى : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِِِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ« 4»-22867-7•

.وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَِِنَّ َْلِكَ أَمَانُ تِلْكَ الدَّابَّةِ مِنَ الْآفَاتِ« 5»نَ ٰ  هَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰ  الْمُعَوَِّْتَيْنِ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ آخِرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلِ ادْعُوا اللّ
ثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَ خَيْدرَهُنَّ قُلِ اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِي أَطْوَلَهُنَّ حَيَاةً وَ أَكْ فَإَِْا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ وَ أَسْتَشِيرُكَ وَ إَِْا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً: وَ بِِِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« 6»-22868-8•

.عَاقِبَةً
•______________________________

.3ْيل الحدي  3-157-5الكافي -(1)
.34-9-7التهَيب -(2)•
.2-156-5الكافي -(3)•
.3759-201-3الفقيه -(4)•
.110-17األسراء -(5)•
.3740-201-3الفقيه -(6)•
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