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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
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نهادهاى غيردولتى

نهاد بازار

بازار سرمايه. 1

بازار كار. 2

بازار كاال وخدمات. 3
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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

ةِ اللههِمَنْ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي مَعْصِيَمُعَامَلَةِ اجْتِنَابِ اسْتِحْبَابِ 

َيَةِ اللههِبَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مُعَامَلَةِ مَنْ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي مَعْص51ِ« 4»•
مُحَمهدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدهةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 5»-22997-1•

عَننْ عَمهنْ حَدهثَههُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ * عَلِيٍّمُحَمهدِ بْنِ عَنْ مُحَمهدٍ بْنِ
إِذَا رَأَيْتَ الرهجُهََ يُْْهرِ ُ مِهنْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللههِ ع : جَهْمِ بْنِ حُمََيْدٍ قَالَ

يَةِ مَالِهِ فِي طَاعَةِ اللههِ فَاعْلَمْ أَنههُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِي مَعْصِ
.مِنْ حَرَامٍ« 1»اللههِ فَاعْلَمْ أَنههُ أَصَابَ 

.33-311-5الكافي -(5)•
محمد بن علي أبو سمينه ضعيف جداً*•
.أصابه-في المصدر-(1)•
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ةِ اللههِمَنْ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي مَعْصِيَمُعَامَلَةِ اجْتِنَابِ اسْتِحْبَابِ 

عَمهنْ حَدهثَهُ وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمهدِ بْنِ عَِيسَى « 2»-22998-2•
 قَدْ أَفَادَ قُلْتُ لَهُ الرهجَُُ يَْْرُ ُ ثُمه يَقْدَمُ عَلَيْنَا وَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللههِ ع قَالَ

 ذَلِهََ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَلَا نَدْرِي اكْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ
غِي مِمها يَهْْثَمُ فَانْظُرْ فِي أَيِّ وَجْهٍ يُْْرِ ُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ فِيمَا لَا يَنْبَ

.عَلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ

منن 1، و أورده عن العلل في الحندي  34-311-5الكافي -(2)•
.من أبواب المالبس24الباب 
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فِي الْكُمِّ الْحَمَِْ بَائِعِ الثهوْبِ الْقَصِيرِ وَ جُلُوسِ 

حَمْلِ فِي بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ بَائِعِ الثهوْبِ الْقَصَِيرِ وَ كَرَاهَةِ ال52ْ« 3»•
الْكُمِّ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

مُحَمهدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهَِيمَ عَننْ أَبَِينهِ « 4»-22999-1•
عَلَهى مَره النهبِيُّ ص: عَنِ النهوْفَلِيِّ عَنِ السهكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللههِ ع قَالَ

قَهالَ لَههُ رَجٍَُ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الرهجَُُ طَوِيلًا وَ الثهوْبُ قَصِيراً فَ
.اجْلِسْ فَإِنههُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتََِ

.991-227-7، و التهذيب 35-312-5الكافي -(4)•

 461: ، ص17وسائَ الشيعة،   
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