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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

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
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الْعَوْدِ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِ
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَاب54ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 2»-23002-1•

نِ بَزِيعٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْ
: قَالَ

ذَا لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِقُلْتُ •
 أَنَا أَفْعَلُهُ أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ

.لَكَأَرْزَقُكَثِيراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ 
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الْعَوْدِ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِ
وَ تَقَدَّمَ مَاا يَادُل  : أَقُولُ« 3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ •

.«5»وَ غَيْرِهَا « 4»عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ 
36من البااب 2، و أورده في الحديث 124-147-8الكافي -(2)•

.من أبواب صالة العيد
.987-226-7التهذيب -(3)•
.من أبواب صالة العيد36من الباب 1تقدم في الحديث -(4)•
.من أبواب آداب السفر65تقدم في الباب -(5)•

463: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 



8

مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ

بَابُ مَا يُسْتَحَب  أَنْ يُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ سُوءِ الْحَال55ِ« 6»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 7»-23003-1•

هْلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ  بَْتُ كَتَ: قَاالَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سََ
اسْتِغْفَارِ وَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدْ لَزِمَنِي دَيْنٌ فَادِحٌ فَكَتَبَ أَكْثِرْ مِنَ الِ

.رَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

.51-316-5الكافي -(7)•
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مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ
أَحْمََدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ « 1»-23004-2•

بِاي سَاءَ حَاالِي فَكَتَبْا ُ لِلَاى أَ: قَالَأَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ عَنْ بْنِ الْفَضْلِ 
قَاالَ « 2»جَعْفَرٍ ع فَكَتَبَ لِلَيَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ لِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاا  لِلَاى قَوْمِا ِ 
وَ لِنِّاي قَادْ فَقَرَأْتُهَا حَوْل ا فَلَمْ أَرَ شَيْئا  فَكَتَبْ ُ لِلَيْ ِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَاالِي

يْئا  قَا الَ قَرَأْتُ لِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحا  لِلَى قَوْمِ ِ حَوْل ا كَمَا أَمَرْتَنِي وَ لَمْ أَرَ شاَ
اهُ فَكَتَبَ لِلَيَّ قَدْ وَفَى لَكَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا لِلَى قِرَاءَةِ لِنَّا أَنْزَلْنَ
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مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ
قَضَى عَنِّي فَفَعَلْ ُ فَمَا كَانَ لِلَّا يَسِيرا  حَتَّى بَعَثَ لِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ •

رَةِ فِاي وَكَا لَتِا ِ دَيْنِي وَ أَجْرَى عَلَيَّ وَ عَلَى عِيَالِي وَ وَجَّهَنِي لِلَى الْبَصاْ
وَ أَجْرَى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ « 3»بِبَابِ كِلْتَا 

نِ ع أَنِّاي كَتَبْ ُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ لِلَى أَبِي الْحَسَوَ •
كُنْ ُ سَأَلْ ُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَ شَكَوْتُ لِلَيْ ِ كَذَا وَ أَنِّاي قَادْ قُلْا ُ الَّاذِي

ا أَنْزَلْنَااهُ أَحْبَبْ ُ فَأَحْبَبْ ُ أَنْ تُخْبِرَنِي مَوْلَايَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِارَاءَةِ لِنَّا
هَاا أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَ غَيْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَيْرَهَاا أَمْ لَ
يرَهُ  وَ حَدٌّ أَعْمَلُ بِ ِ فَوَقَّعَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ لَاا تَادَعْ مِانَ الْقُارْآنِ قَصاِ

.طَوِيلَ ُ وَ يُجْزِيكَ مِنْ قِرَاءَةِ لِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يَوْمَكَ وَ لَيْلَتَكَ مِائَةُ مَرَّةٍ
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مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ
.«5»وَ الد عَاءِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُل  عَلَى ذَلِكَ فِي التَّعْقِيبِ : أَقُولُ•

•______________________________
.50-316-5الكافي -(1)

.1-71نوح -(2)•
بار كلتا ب-بيار كابار، و في اخرى-و في نسخة. كالء-في المصدر-(3)•

(.هامش المخطوط)
، 3، و في الحديثين 18من الباب 11، 10، 6، 3تقدم في األحاديث -(4)•

.من أبواب التعقيب28من الباب 5، و في الحديث 25من الباب 5
مان 1من أبواب الادعاء، و فاي الحاديث 49، 48تقدم في البابين -(5)•

.من أبواب بقية الصلوات المندوبة28، 26، 23، و في األبواب 22الباب 
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