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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 
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نهادهاى غيردولتى
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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
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اخبار من بلغ
 عَنُْهْم بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِيَ لَهُ ثَوَاب18ٌ« 3»•

ع
لِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَا« 4»-182-1•

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَننْعَلِيِّ بْنِ مُوسَى أَبِيهِ عَنْ 
ابِ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الثَّنوَ: هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

وَ إِنْ كَنانَ )كَانَ لَنهُ أَْْنرُ لَلِن َ -فَعَمِلَهُ« 5»( شَيْ ءٍ مِنَ الْخَيْرِ)عَلَى 
.«6»( رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ

الكميداني مجهول قليل الحديثعَلِيِّ بْنِ مُوسَى *•

80: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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اخبار من بلغ
وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْننِ مُحَمَّندِ بْننِ « 7»-183-2•

لَيْمَانَ قَنالَ : عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْندَانَ بْننِ سنُ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ قَنوْلِ اللَّنهِ عَنوَّ وَ َْنلَّ

قَالَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ « 1»لِلْإِسْالمِ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ أَنْاللّهُ فَمَنْ يُرِدِ 
رَحْ -وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْنخخِرَ ِ-يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى َْنَّتِهِ يَشنْ

ابِهِ حَتَّنى وَ السُّكُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَ-صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ
.يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ

80: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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اخبار من بلغ
.1-160-ثواب األعمال-(4)•
خير-في المصدر-(5)•
قدهو ان لم يكن على ما بلغه، منه -و في نسخة-(6)•
.27-131-1( عليه السالم)عيون أخبار الرضا -(7)•
•.

80: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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اخبار من بلغ
لِيِّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَ« 2»-184-3•

: بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

يْ مِ مِننَ الابنوَا ِ -بَلَغَهُمَنْ • عَننِ النببِنيِّ ص ينَ
ولُ -فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَنهُ وَ ِِنْ كَنانَ رَسنُ

.اللبهِ ص لَمْ يَقُلْهُ

 81: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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اخبار من بلغ

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنرْوَانَ « 3»-185-4•
يْ ءٌ مِننَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ « 4»مَننْ بَلَغَنهُ عَننِ النَّبِنيِّ ص شنَ

وَ إِنْ -فَفَعَلَ لَلِ َ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ لَلِ َ الثَّنوَابُ-الثَّوَابِ
.كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ

 81: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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اخبار من بلغ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ لَكَرَهُ عَننْ عَبْندِ « 5»-186-5•

 رَسُولُ قَالَ: اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ
وَ مَننْ أَوْعَندَهُ -اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِوُهُ لَنهُ

.عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ
فَّارِ عَننْ• وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَننِ الصنَّ

لَنهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّندٍ مِثْ
«6».

 81: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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اخبار من بلغ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي« 7»-187-6•

•______________________________
.125-6األنعام -(1)

.2-25المحاسن -(2)•
.1-25المحاسن -(3)•
.فيه-في المصدر-(4)•
.243-246المحاسن -(5)•
.3-406التوحيد -(6)•
.1-87-2الكافي -(7)•
 82: ، ص1وسائل الشيعة، ج •
كُنْ عَلَى مَا وَ إِنْ لَمْ يَ-مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ: عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ•

.بَلَغَهُ
.«1» عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ ولِوَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِي هُوَ مِنْ ُْمْلَةِ الْأُصُ•
نَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانْوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الوَّعْفَرَانِيِّ عَ« 2»-188-7•

نْ لَمْ يَكُنِ وَ إِ-فَعَمِلَ لَلِ َ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ لَلِ َ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ-قَالَ سَمِعْتُ أَبَا َْعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ
. الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ

.627االقبال -(1)•
.2-87-2الكافي -(2)•

80: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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فِي الْكُمِّ الْحَمْلِ بَائِعِ الابوْ ِ الْقَصِيرِ وَ جُلُوسِ 

حَمْلِ فِي بَابُ اسْتِحْبَابِ ُْلُوسِ بَائِعِ الثَّوْبِ الْقَصِيرِ وَ كَرَاهَةِ ال52ْ« 3»•
الْكُمِّ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَننْ أَبِينهِ « 4»-22999-1•
عَلَنى مَرب النببِيُّ ص: عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قَنالَ لَنهُ رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْ ِ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الربجُلُ طَوِيلًا وَ الابوْ ُ قَصِيراً فَ
.اجْلِسْ فَإِنبهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ

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

 461: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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جُلُوسِ بَائِعِ الابوْ ِ الْقَصِيرِ وَ الْحَمْلِ فِي الْكُمِّ 

وَ عَنْ عِدَّ ٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّندِ بْننِ « 5»-23000-2•
لَّهِ ع خَالِدٍ عَنْ َْعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال

لِي قَالَجِئْتُ بِكِتَا ٍ ِِلَى أَبِي أَعْطَانِيهِ ِِنْسَانِ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَ: قَالَ
.ْضْيَاٌِيَا بُنَيب لَا تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ يَيْئاً فَإِنب الْكُمب مِ

.36-312-5الكافي -(5)•

 462: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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جُلُوسِ بَائِعِ الابوْ ِ الْقَصِيرِ وَ الْحَمْلِ فِي الْكُمِّ 

نَادِهِ « 1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ • وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسنْ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّندِ بْننِ عَلِني  

.«3»عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ « 2»مَاِْيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
•______________________________

.992-227-7التهذيب -(1)
.عن أبيه-في العلل زياد -(2)•
.20-582-علل الشرائع-(3)•

 462: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



16

الشبكْوَى مِنْ عَدَمِ الرِّبْحِ وَ مِنَ الْإِنْفَاقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِكَرَاهَةِ 

بَابُ كَرَاهَةِ الشَّكْوَى مِنْ عَدَمِ الرِّبْحِ وَ مِنَ الْإِنْفَناقِ مِننْ رَأْسِ 53« 4»•
الْمَالِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَننْ أَبِينهِ « 5»-23001-1•
عَنْ َْابِرٍ عَننْ أَبِني َْعْفَنرٍ ع عَمْرِو بْنِ يِمْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ 

كُونَ فِينهِ رَبب: قَالَ هُنمْ قَالَ رَسُولُ اللبهِ ص يَأْتِي عَلَى النباسِ زَمَنانِ يَشنْ
تُ يَيْئاً قُلْتُ وَ كَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَببهُمْ قَالَ يَقُولُ الربجُلُ وَ اللبهِ مَا رَبِحْ

مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا آكُلُ وَ لَا أَيْرَ ُ ِِلبا مِنْ رَأْسِ مَالِي وَيْحَكَ وَ هَلْ 
.أَصْلُ مَالِكَ وَ ذِرْوَتُهُ ِِلبا مِنْ رَبِّكَ

 462: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



17

عمرو بن يمر أبو عبد اهلل الجعفي 

عمنرو بنن -765287.../هنذاومن/العينباب/النجاشيرْال[ 1/2]•
شمر أبو عبد اهلل الجعفي 

د زينضنعيف جندا عربي روى عن أبي عبد اهلل علينه السنالم [ 2/1]•
. لبسأحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعْضها ِليه و األمر م

 462: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الشبكْوَى مِنْ عَدَمِ الرِّبْحِ وَ مِنَ الْإِنْفَاقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِكَرَاهَةِ 

«6»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ •
.«7»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لَلِ َ : أَقُولُ•
.37-312-5الكافي -(5)•
.990-226-7التهذيب -(6)•
من أبواب ْهاد النفس، و في 66من الباب 3تقدم في الحديث -(7)•

.من أبواب األمر و النهي41من الباب 8الحديث 

 462: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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