


55
اکبرفقه15-10-99

(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

(تسعير)قيمت گذاري
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَننْ عَْْندِ رلنَّْحْمَنِ بْننِ 5•

حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَْْدِ رللَّنِِ   ََنا َ
 أَمََْ بَعْضَ لَمَّا صَارَتِ رلْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ   جَعَلَ رلطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ وَ

لِكَ وَ كَذَر وَ رلسِّعُْْ ََائِمٌ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَُِّ يَزِيدُ فِي ذَبِكَذَر وُكَلَائِِِ فَكَانَ يَقُو ُ بِعْ
 لَُِ سِعْْرً رلْيَوْمِ كَِْهَ أَنْ يَجِْْيَ رلْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِِِ فَقَا َ لَُِ رذْهَبْ فَِْعْ وَ لَمْ يُسَمِّ
 يَجْنِْيَ فَذَهَبَ رلْوَكِيلُ غَيَْْ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيِِْ فَقَا َ لَُِ رذْهَبْ فَِْعْ وَ كَنِْهَ أَنْ
ا كَنانَ رلْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِِِ فَذَهَبَ رلْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّ ُ مَنِ ركْتَا َ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَن
رلْوَكِينلُ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَا ٍ ََا َ رلْمُشْتَِْي حَسُْْكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَر وَ كَذَر فَعَلِمَ
نَ رلَّنذِي أَنَُِّ ََدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَُْ فَقَا َ لَُِ كِلْ لِي فَكَا َ فَلَمَّا بَلَغَ دُو

عَلِنمَ كَا َ لِلْأَوَّ ِ بِمِكْيَا ٍ ََا َ لَُِ رلْمُشْتَِْي حَسُْْكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَنذَر وَ كَنذَر فَ
رلْوَكِيلُ أَنَُِّ ََدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ حَتَّى صَارَ إِلَى وَرحِدٍ بِوَرحِدٍ

152: ، ص19ج ؛ (دوممجلسى )الرسولمرآة العقول في شرح أخبار آل 
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(تسعير)قيمت گذاري
•______________________________

.مْسل: رلحديث رلخامس
هذه رألخْار تد  على أن رلسعْ بيد رهلل تعالى، : أَو •
َد رختلف رلمتكلمون  في ذلنك فنذهب رألشناعْة إلنى أن لنيس و •

ود إال رلمسعْ إال رهلل تعالى بناء على أصلهم من أن ال مؤثْ فني رلوجن
د رهلل، و أما رإلمامية و رلمعتزلة فقد ذهْور إلى أن رلغالء و رلنْخ  َن

إلنى يكونان بأسْاب ررجعة إلى رهلل، و َند يكوننان بأسنْاب تْجنع
رختيار رلعْاد، 

 153: ، ص19مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
ا ررجعة أما رألخْار رلدرلة على أنها من رهلل، فالمعنى أن أكثْ أسْابهمو •

وننِ منن إلى َدرة رهلل، أو أن رهلل تعالى لما لم يصْف رلعْاد عما يختار
ب ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثْة رغْناتهم أو غنناهم بحسن
منن رلمصالح فكأنهما وَعا بإرردتِ تعالى، كما منْ رلقنو  فيمنا وَنع
مشيتِ رآليات و رألخْار رلدرلة على أن أفعا  رلعْاد بإرردة رهلل تعالى و

و هدريتِ و إضاللِ و توفيقِ و خذالنِ في شْح رألصو ، 
هعي يمكن حمل بعض تلك األخبار على المنع  معن التسععير و النو •

و يلزم العوالي أ    يجبعر النعال علعى السععر و يتعر ه عنه، بل 
.، فيجري السعر عن ما يريد اهلل تعالىاختياره 

 153: ، ص19مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
ض رلسعْ هنو تقنديْ رلعنو: في شْحِ على رلتجْيد( ره)رلعالمة َا  •

م إلنى رلذي يْا  بِ رلشي ء، و ليس هو رلثمن و ال رلمثمن، و هو ينقس
رخ  و غالء، فالْخ  هو رلسعْ رلمنحط عما جْت بِ رلعنادة منع 
ع رتحاد رلوَت و رلمكان، و رلغالء زيادة رلسعْ عما جْت بِ رلعنادة من
: ا رتحاد رلوَت و رلمكان، و إنما رعتْْنا رلزمان و رلمكان ألننِ ال يقن

ن سعْه، إن رلثلج َد رخ  رلسعْ في رلشتاء عند نزولِ، ألنِ ليس أور
تنِ رخ  في رلصيف إذر نق  سعْه عما جْت عاد: و يجوز أن يقا 

:في ذلك رلوَت، و ال يقا 

 153: ، ص19مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
جنوز أن سعْه في رلجْا  رلتي يدوم نزولِ فيها ألنِ ليست مكنان بيعنِ، و يرخ  •

ن و رعلم أن كل ورحد م. رخ  سعْه في رلْالد رلتي رعتيد بيعِ فيها: يقا 
 154: ، ص19مْآة رلعقو  في شْح أخْار آ  رلْسو ، ج •

•______________________________
يكثنْ رلْخ  و رلغالء َد يكون من َْلِ تعالى بأن يقلل جنس رلمتنا  رلمعنين و

لك رلمتا  و رغْة رلناس إليِ، فيحصل رلغالء لمصلحة رلمكلفين، و َد يكثْ جنس ذ
لنْخ ، و يقلل رغْة رلناس إليِ، تفضال منِ و أنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصنل ر
بسنعْ غنا  َد يحصالن من َْلنا بأن يحمل رلسلطان رلناس على بيع تلك رلسلعة

ظلما منِ، أو الحتكار رلناس، أو لمنع رلطْين  خنوف رلملمنة أو لغينْ ذلنك منن 
ى بيع رلسلعة رألسْاب رلمستندة إلينا، فيحصل رلغالء، و َد يحمل رلسلطان رلناس عل

بْخ  ظلما منِ، أو يحملهم على بيع ما فني أينديهم منن جننس ذلنك رلمتنا  
.فيحصل رلْخ 

 153: ، ص19مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 
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نَّالِوُجُوبِ الْبَيْ ِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ ال
ُْورَةِ رلنَّناسِ وَ أَنَّن29« 3»• ُِ بَابُ وُجُوبِ رلَْْيْعِ عَلَى رلْمُحْتَكِِْ عِنْدَ ضنَ

يُلْزَمُ بِِِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَندَ « 4»-22916-1•

ورٍ  عَننْ أَبِني « 5»بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصنُ
و ِ رللَّنِِ ص« 6»نَفِدَ : عَْْدِ رللَِِّ   ََا َ فَأَتَناهُ -رلطَّعَامُ عَلَى عَهْندِ رَسنُ

يْ ءٌ إِلَّنا وَ لَمْ يَْْ َ مِنُِْ شَ-رلْمُسْلِمُونَ فَقَالُور يَا رَسُو َ رللَِِّ ََدْ نَفِدَ رلطَّعَامُ
ا فُلَنانُ إِنَّ ََا َ فَحَمِدَ رللََِّ وَ أَثْنَى عَلَيِِْ ثُمَّ ََا َ يَ-عِنْدَ فُلَانٍ فَمُْْهُ بَِْيْعِِِ

عِنْدَكَ فَأَخِْْجْنُِ وَ « 7»إِلَّا شَيْ ءٌ -رلْمُسْلِمِينَ ذَكَُْور أَنَّ رلطَّعَامَ ََدْ نَفِدَ
.بِعُِْ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحِْْسُِْ

429: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَّالِوُجُوبِ الْبَيْ ِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ ال
ُِ رَوَرهُ رلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّنوَ •

«8»ََا َ فُقِدَ مَكَانَ نَفِدَ فِي رلْمَوَرضِعِ 
.2-164-5رلكافي -(4)•
.عْد رهلل بن منصور-في رالستْصار-(5)•

429: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 



13

نَّالِوُجُوبِ الْبَيْ ِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ ال
(.هامش رلمخطوط)فقد -في نسخة-(6)•
(.هامش رلمخطوط)شيئا -في نسخة-(7)•
. 407-114-3، و رالستْصار 705-159-7رلتهذيب -(8)•
•

429: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
يِِْبَابُ أَنَّ رلْمُحْتَكَِْ إِذَر أُلْزِمَ بِالَْْيْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَعََّْ عَل30َ« 3»•
مُحَمَّدُ بْنُ رلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 4»-22917-1•

يْنِ بْننِ عَنِ « 5»وُهَيْبٍيَحْيَى عَنْ جَعْفَِْ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيِِ عَنْ  رلْحُسنَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِنبٍ   جَدِّهِ عَنْ أَبِيِِعَنْ « 6»عَُْيْدِ رللَِِّ بْنِ ضَمَْْةَ

أَمََْ فَن-رَفَعَ رلْحَدِيثَ إِلَى رَسُو ِ رللَِِّ ص أَنَُِّ مََّْ بِنالْمُحْتَكِِْينَ: أَنَُِّ ََا َ
-ارُ إِلَيْهَناوَ حَيْثُ تَنْمُُْ رلْأَبْصَ-بِحُكَْْتِهِمْ أَنْ تُخَْْجَ إِلَى بُطُونِ رلْأَسْوَرقِ
حَتَّى -فَغَضِبَ رَسُو ُ رللَِِّ ص-فَقِيلَ لَِْسُو ِ رللَِِّ ص لَوْ ََوَّمْتَ عَلَيْهِمْ

عُْْ إِلَنى رل-فَقَا َ أَنَا أََُوِّمُ عَلَيْهِمْ-عُِْفَ رلْغَضَبُ فِي وَجْهِِِ لَّنِِ إِنَّمَا رلسنِّ
.وَ يَخْفِضُُِ إِذَر شَاءَ-يَْْفَعُُِ إِذَر شَاءَ

430: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
.408-114-3، و رالستْصار 713-161-7رلتهذيب -(4)•
.وهب-في رلتهذيْين-(5)•
.رلحسين بن عْد رهلل بن ضمْة-في رلتهذيب-(6)•

« 7»وَ رَوَرهُ رلصَّدُوقُ مُْْسَلًا •
لِعيِّ رَوَاهُ فِي  ِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَعنْ عَوَ •

يعهِ بْنِ إِبْرَاهِي َ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِي َ عَنْ جَعْفَرِ بْعنِ مُحَمَّعدٍ عَعنْ أَبِ
.«8»مِثْلَهُ 

.3955-265-3رلفقيِ -(7)•
.33-388-رلتوحيد-(8)•

430: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
لَوْ َِيلَ لِلنَِّْيِّ ص: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رلْحُسَيْنِ ََا َ« 1»-22918-2•

تُ لِأَلْقَى فَقَالَ ص مَا  ُنْ-فَإِ َّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ-سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً
هُ ْ فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْ ُلْ-لَ ْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً-اللَّهَ بِبِدْعَةٍ  بَعْضعُ
.وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُ ْ فَانْصَحُوا-مِنْ بَعْضٍ

.«2»وَ رَوَرهُ فِي رلتَّوْحِيدِ مُْْسَلًا إِلَى ََوْلِِِ مِنْ بَعْضٍ •
•______________________________

.3969-268-3رلفقيِ -(1)
.33-388-رلتوحيد-(2)•

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رلثُّمَنالِيِّ عَننْ عَلِنيِّ بْننِ « 3»-22919-3•

.هِإِ َّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ َّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِ: رلْحُسَيْنِ   ََا َ
عَنِ رلصَّفَّارِ عَنْ أَيُّنوبَ « 4»وَ رَوَرهُ فِي رلتَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رلْحَسَنِ •

.بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيٍْْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رلثُّمَالِيِّ مِثْلَُِ
.3970-268-3رلفقيِ -(3)•

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
ذُ ِرَ عِنْدَ عَلِعيِّ بْعنِ : وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رلثُّمَالِيِّ ََا َ« 5»-22920-4•

-هِفَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِ ْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْع-الْحُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ
.وَ إِ ْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ

.كَالَّذِي ََْْلَُِ« 6»وَ رَوَرهُ فِي رلتَّوْحِيدِ •

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 7»-22921-5•

ي عَننْ أَبِنعَمَّنْ ذَكََْهُ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ 
 مِننْفَلَنْ يَغْلُنوَ-إِنَّ رللََِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعِْْ مَلَكاً: عَْْدِ رللَِِّ   ََا َ

.يَْْخُ َ مِنْ كَثَْْةٍ« 1»وَ لَنْ -َِلَّةٍ

: رلطْْيمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ •
(ورنْم رفزرر دررية رلن)بالغلووفسادرلحديثوَدرميحالِيتضحلم•
الء رلخطاب و عدد من رالجالكثار محمد بن رلحسينو رلماهْ وثاَتِ •

عنِ ورهلل رلعالم

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
.34-388-رلتوحيد-(4)•
، و 3من رلْاب 2، و أورده في رلحديث 3966-267-3رلفقيِ -(5)•

.من أبورب مقدمات رلتجارة16من رلْاب 2في رلحديث 
.34ذيل ح 34-389-رلتوحيد-(6)•
.2-162-5رلكافي -(7)•
 432: ، ص17وسائل رلشيعة، ج •

 432: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
عَارِ إِنَّ رللََِّ وَكَّنلَ بِالْأَ: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكََْهُ عَنْ أَبِي عَْْدِ رللَِِّ   ََا َ« 2»-22922-6• سنْ

.مَلَكاً يُدَبُِّْهَا
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَْْدِ رلَّْحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَننْ « 3»-22923-7•

َْ -وتٍجَعَلَ رلطَّعَامَ فِي بُيُ-لَمَّا صَارَتِ رلْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ  : سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَْْدِ رللَِِّ   ََا َ وَ أَمَ
كَِْهَ أَنْ يَجْنِْيَ -مِفَلَمَّا عَلِمَ أَنَُِّ يَزِيدُ فِي ذَلِكَ رلْيَوْ-فَكَانَ يَقُو ُ بِعْ بِكَذَر وَ كَذَر وَ رلسِّعُْْ ََائِمٌ-بَعْضَ وُكَلَائِِِ يَِْيعُ
فَقَا َ لَُِ رذْهَبْ -فَذَهَبَ رلْوَكِيلُ غَيَْْ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيِِْ-وَ لَمْ يُسَمِّ لَُِ سِعْْرً-فَقَا َ لَُِ رذْهَبْ فَِْعْ-رلْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِِِ

لْنأَمْسِ فَلَمَّنا بَلَنغَ دُونَ مَنا كَنانَ بِا-فَذَهَبَ رلْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّ ُ مَنِ ركْتَا َ-فَِْعْ وَ كَِْهَ أَنْ يَجِْْيَ رلْغَلَاءُ عَلَى لِسَانِِِ
ُْ فَقَا َ لَنُِ ثُمَّ جَاءَ آخَ-فَعَلِمَ رلْوَكِيلُ أَنَُِّ ََدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ-ََا َ رلْمُشْتَِْي حَسُْْكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَر وَ كَذَر-بِمِكْيَا ٍ

فَعَلِنمَ -ذَرََا َ لَُِ رلْمُشْتَِْي حَسُْْكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَر وَ كَن-فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ رلَّذِي كَا َ لِلْأَوَّ ِ بِمِكْيَا ٍ-كِلْ لِي فَكَا َ
.حَتَّى صَارَ إِلَى وَرحِدٍ بِوَرحِدٍ-رلْوَكِيلُ أَنَُِّ ََدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ رلْعََّْاسِ بْنِ مَعُْْوفٍ عَنِ رلْحَجَّا ِ عَننْ بَعْنضِ « 4»-22924-8•
.هُ بِأَمِْْهِإِنَّ رللََِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعِْْ مَلَكاً يُدَبُِّْ: أَصْحَابِِِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رلثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رلْحُسَيْنِ   ََا َ

•______________________________
(.هامش رلمخطوط)و ال -في نسخة-(1)

.4-163-5رلكافي -(2)•

 432: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گذاري
.5-163-5رلكافي -(3)•
.3-163-5رلكافي -(4)•
 433: ، ص17وسائل رلشيعة، ج •
ِ   ََا َ« 1»-22925-9• مْ يَتَمَنَّ رلْغَلَناءَ وَ لَ-كَانَ سِنِينُ يُوسُفَ رلْغَلَاءَ رلَّذِي أَصَابَ رلنَّاسَ: رلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيِْهِ عَنْ حَفْ ِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَْْدِ رللَِّ

وْر حَتَّنى دَخَلُن-فَقَا َ خُذُور وَ أَمََْ فَكَالُوهُمْ-فَقَالُور نَأْخُذُ كَذَر بِكَذَر-فَقَا َ رشْتَُْور-ََا َ فَأَتَاهُ رلتُّجَّارُ فَقَالُور بِعْنَا-لِأَحَدٍ ََطُّ -ور رلْمَدِينَنةَفَحَمَلُور وَ مَضنَ
ََنالُور بِعْنَنا كَمَنا « 2»-فَقَالُور بِعْنَا ََا َ رشْتَُْور-ََا َ فَقَدِمَ أُولَئِكَ عَلَى يُوسُفَ-ََالُور كَذَر بِكَذَر وَ أَضْعَفُور رلثَّمَنَ-أَخَذْتُمْ-فَلَقِيَهُمْ ََوْمٌ تُجَّارٌ فَقَالُور كَيْفَ

ر كَنذَر بِكَنذَر وَ ََنالُو-فَلَقِيَهُمْ آخَُْونَ فَقَالُور كَيْفَ أَخَذْتُمْ-فَأَخَذُور ثُمَّ مَضَوْر حَتَّى دَخَلُور رلْمَدِينَةَ-فَقَا َ مَا هُوَ كَمَا يَقُولُونَ وَ لَكِنْ خُذُور-بِعْتَ كَذَر بِكَذَر
-قَالُور بِعْنَا كَمَا بِعْنتَفَقَا َ رشْتَُْور فَ-ََا َ فَذَهَُْور إِلَى يُوسُفَ فَقَالُور بِعْنَا-وَ ََالُور رذْهَُْور بِنَا حَتَّى نَشْتَِْيَ-ََا َ فَعَمَّمَ رلنَّاسُ ذَلِكَ رلْغَلَاءَ-أَضْعَفُور رلثَّمَنَ

-يمَنا بَيْننَهُمْفَقَنالُور تَعَنالَوْر فِ-ََا َ فَأَخَذُور وَ رَجَعُور إِلَى رلْمَدِينَةِ فَأَخَُْْْور رلنَّاسَ-فَقَا َ مَا هُوَ كَذَلِكَ وَ لَكِنْ خُذُور-فَقَا َ وَ كَيْفَ بِعْتُ فَقَالُور كَذَر بِكَذَر
.وَ فِيِِ أَنَّهُمْ فَعَلُور عَكْسَ مَا مََّْ-حَتَّى نَكْذِبَ فِي رلُّْخْ ِ كَمَا كَذَبْنَا فِي رلْغَلَاءِ رلْحَدِيثَ

.«3»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُ ُّ عَلَى ذَلِكَ : أََُو ُ•
•______________________________

.34-179-2تفسيْ رلعياشي -(1)
.كيف تاخذون-في رلمصدر زيادة-(2)•
.من هذه رألبورب29تقدم في رلْاب -(3)•

•________________________________________
ه  ق1409ريْرن، رو ، -جلد، مؤسسِ آ  رلْيت عليهم رلسالم، َم 29عاملى، حّْ، محمد بن حسن، وسائل رلشيعة، 

•

•

 432: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



23

أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
438( للصْحي صالح)نهج رلْالغة •
ه علنى لما وال[ رحمِ رهلل]و من كتاب لِ   كتِْ لألشتْ رلنخعي53•

مصْ و أعمالها حين رضطْب أمْ أميْها محمد بن أبني بكنْ، و هنو 
426: ص . ..... أطو  عهد كتِْ و أجمعِ للمحاسن

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
 مِنْهُمْ وَ رسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي رلصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَيْْرً رلْمُقِيمِثُمَّ •

 رلْمََْرفِن ِ رلْمُضْطَِْبِ بِمَالِِِ وَ رلْمُتََْفِّ ِ بَِْدَنِِِ فَإِنَّهُمْ مَوَردُّ رلْمَنَافِعِ وَ أَسَْْابُ
لِكَ وَ جُلَّابُهَا مِنَ رلْمََْاعِدِ وَ رلْمَطَارِحِ فِي بَِّْكَ وَ بَحِْْكَ وَ سَهْلِكَ وَ جََْ
لْمٌ لَنا وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ رلنَّاسُ لِمَوَرضِعِهَا وَ لَا يَجْتَِْءُونَ عَلَيْهَا فَنإِنَّهُمْ سنِ 

َْتِكَ وَ فِي تُخَافُ بَائِقَتُُِ وَ صُلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُُِ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْ
 شُحّاً حَوَرشِي بِلَادِكَ وَ رعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيٍْ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ
َّْةٍ ََِْيحاً وَ رحْتِكَاررً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي رلِْْيَاعَاتِ وَ ذَلِنكَ بَنابُ  مَضنَ

لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى رلْوُلَاةِ 

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
مْحاً مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِ َّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَ َ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْ ُ بَيْفَامْنَ ْ • ععاً سعَ

أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِ ِ وَ الْمُبْتَاعِوَ عَدْلٍبِمَوَازِينِ
:َْرفٍفِي غَيِْْ إِسْ[ مِنْ]ََارَفَ حُكَْْةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِِِ وَ عَاَُِِْْ فَمَنْ •

135: ، ص5مْانى فقهى حكومت رسالمى؛ ج •
و : وداز آ  جلوگيرى فرم( ص)از احتكار جلوگيرى نما، زيرا رسول خدا •

ه بعر نرخهائى  بايد خريدوفروش بدو  سخت گيرى و با موازين عدل و 
.  صورت پذيردهيچ يك از خريدار و فروشنده اجحاف نباشد

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
اكِينِ وَ رللََِّ رللََِّ فِي رلطََّْقَةِ رلسُّفْلَى مِنَ رلَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِننَ رلْمَسنَ ثُمَّ •

 مُعْتَّْرً َو رلْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ رلُْْؤْسَى وَ رلزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ رلطََّْقَةِ ََانِعاً وَ
ماً مِننْ[ رللََِّ]رحْفَظِ  لِلَِِّ مَا رسْتَحْفَمَكَ مِنْ حَقِِِّ فِيهِمْ وَ رجْعَلْ لَهُنمْ َِسنْ

لْأََْصَى بَيْتِ مَالِكِ وَ َِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَرفِي رلْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِ
مِنْهُمْ مِثْلَ رلَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌ

439: ، ص(للصْحي صالح)نهج رلْالغة •

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
يِيعِ بِتَ]رسْتُْْعِيتَ حَقَُِّ وَ لَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطٌَْ فَإِنَّنكَ لَنا تُعْنذَرُ ََدِ • ضنْ

بِتَضْيِيعِكَ رلتَّافَِِ لِإِحْكَامِكَ رلْكَثِيَْ رلْمُهِم[ رلتَّافِِِ
•

•

438( للصبحي صالح)نهج البالغة 



28

العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

رلى مالك رالشتْ«  »عهد أميْ رلمؤمنين سند •
و عهنده -عليِ رلسالم-نذكْ في خاتمة رلكتاب كتاب أميْ رلمؤمنين•

إلى مالك رألشتْ رلمتضمن ألهنمّ بنْرمج رلحكنم رإلسنالمي و آدربنِ
.ليكون ختام رلكتاب مسكا

303: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

دق رلشْيف و محتوياتِ تكون أَوى شاهد صننفس مضامين العهد و •
ارئ على صدوره إجماال عن منْع رلعلم رإللهي و معدنِ، فقد يحسّ رلق
كنالم رلْصيْ على كل فقْة منِ مسحة من رلعلم رإللهي و عْقنة منن رل

.في أو  نهج رلْالغة« ره»رلنْوي كما َا  رلشْيف رلْضي 
ي رلمتنوفى فن)و َد روى هذر رلعهد رلشنْيف َْنل رلشنْيف رلْضني •

في رلمتوفى)رلحسن بن علي بن شعْة ( من رلهجْة« 406»أو « 404»
ين في باب ما روي عن أميْ رلمنؤمنتحف العقول في كتاب ( «332»
«1». باختالف ما بينِ و بين نهج رلْالغة، فْرجع«  »

•______________________________
.و ما بعدها126/ تحف رلعقو -(1)

303: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

بإضافة في أولِ، و َا  فني « 2»روى َْيْا منِ في دعائم رإلسالم و •
:أولِ

أحسِْ من كنالم: أنِ ذكْ عهدر، فقا  رلذي حدثناه«  »و عن علي »•
« ص»عهند رسنو  رللّنِ : إال أنا روينا عنِ أنِ رفعِ فقا «  »علي 

ا فني و يشِْ كون م. ، فْرجع«ص»َا  : ذكْهكالم  عهدر كان فيِ بعد 
.هذر. رلدعائم نقال بالمعنى

، كتاب رلجهاد، ذكْ ما يجنب لألمنْرء و 350/ 1دعائم رإلسالم -(2)•
.ما يجب عليهم

303: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

روره رلننويْي فني نهاينة رألرب »: في مصنادر نهنج رلْالغنة َنا و •
«1« ».باختالف بسيط جدّر

 عا  معن خاصعة أميعر»: أصبغ بعن نباتعةو في رجال النجاشي في •
و وصعيته إلعى عهعد األشعتر و عمّر بعده، روى عنعه « ع»الميمنين 

ن محمد ابنه، أخبرنا ابن الجندي، عن علي بن همام، عن الحميري، ع
هارو  بن مسل ، عن الحسين بن علوا ، عن سعد بعن طريعف، ععن 

«2« ».األصبغ بالعهد
•______________________________

.430/ 3مصادر نهج رلْالغة -(1)
(.8/ أخْى. ط-)6/ رجا  رلنجاشي-(2)•

 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

مؤمنين من خاصة أميْ رلاألصعبغ كان »: في فهْست رلشيخ رلطوسيو •
رلذي عهنده إلينِ أمينْ عهد مالك األشعتر و عمّْ بعده، و روى «  »

حمد أخْْنا بالعهد ربن أبي جيد، عن م... لما ولّاه مصْ «  »رلمؤمنين 
بن رلحسن، عن رلحميْي، عن هارون بن مسلم و رلحسن بنن ظْينف

ألصْغ جميعا عن رلحسين بن علورن رلكلْي، عن سعد بن طْيف، عن ر
«3« ».بن نْاتة

.فالسندرن يلتقيان في رلحميْي: أَو •

(.62/ طْعة أخْى-)37/ رلفهْست-(3)•
 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

أحمد بن محمد بعن عمعرا  بعنفي سند رلنجاشي هو ابن الجندي و •
ي ألحقننا بالشنيوف فن« ره»أسنتاذنا »: رلذي َا  هو في حقِموسى 
« .زمانِ

نون لم يذكْ في كتب رلْجا ، و لكن من رلمممجهو علي بن همام و •
كاتب أبي عليّ محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الجدّر كونِ مصحّف 

.رلثقة جليل رلقدراإلسكافي 

 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

.سنادرلثقة مؤلف َْب رإلعبد اللّه بن جعفر الحميري هو الحميريو •
.«ثقة وجِ»: َا  رلنجاشي في حقِهارو  بن مسل  و •
«.عامي ثقة»: َا  فيِ رلنجاشي و غيْهالحسين بن علوا  و •

 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

اف سنعد رلخفّن: و يقنا  لنِ»: َا  رلشيخ في رجالِسعد بن طريف و •
بنن و لكن عنن ر« .يعْف و ينكْ»: و َا  رلنجاشي« .صحيح الحديث

.أنِ ضعيف: رلغضائْي
و من «  »من خاصّة أميْ رلمؤمنين »: و أصْغ بن نْاتة َالور في حقِ•

«.أجلّاء أصحابِ مشكور
بعن علي بن أحمد بعن محمعدفي سند رلشيخ فهو ابن أبي جيد و أما •

.من مشايخ رإلجازة، و لعل ذلك يلحقِ بالثقاتأبي جيد 
.و محمد بن رلحسن هو ربن رلوليد رلثقة جليل رلقدر•
.و رلحسن بن ظْيف كوفي ثقة•

 305: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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العى مالعك « ع»سند عهعد أميعر المعيمنين 
ا شتر

.  ما مرّأ  السند   بأل به و إ  اختلفوا في سعد بن طريففالظاهر •
.هذا

مّْ منن مضافا إلى شهْة رلعهد و تلقي رألصحاب لِ بالقْو ، و إلى ما•
.هذر. شهادة متنِ على صحتِ إجماال، فتدبّْ

ة و أوصي رجا  رلدين و رلملك رلمتعهدين بأن يندرومور علنى مطالعن•
منالهم و هذر رلعهد رلنفيس و يدرَّور في مضامينِ و نكاتِ، و يطْقنور أع

د حكنى و َ. نشاطاتهم رلسياسية و رالجتماعية على دساتيْه و دَائقِ
هد رلكْينْ في كتاب تنْيِ رألمة أن رلمجت-طاب ثْره-رلعالمة رلنائيني

-ّْهَندّس سن-رلعالمة رلفذّ في عصْه رلحاج رلميْزر حسن رلشيْرزي
.كان يدروم على مطالعة هذر رلعهد رلقيّم

 305: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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نظارت دولت بر بازار
بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِِْ مِنَ رلْآدَرب2ِ« 8»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 9»-22798-1•

وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبَْْرهِيمَ عَنْ أَبِيِِ جَمِيعاً عَننِزِيَادٍ بْنِ
: ََا َربْنِ مَحُْْوبٍ عَنْ عَمِْْو بْنِ أَبِي رلْمِقْدَرمِ عَنْ جَابٍِْ عَنْ أَبِي جَعْفٍَْ  

 مِننَ يَغْتَندِي كُنلَّ يَنوْمٍ بُكْنَْةً-أَمِيُْ رلْمُؤْمِنِينَ   عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَنةِكَانَ •
وَاً-رلْقَصِْْ لَنى وَ مَعَنُِ رلندِّرَّةُ عَ-فَيَطُوفُ فِي أَسْوَرقِ رلْكُوفَةِ سُوَاً سنُ

ِْينَةَ-عَاتِقِِِ وَ كَانَ لَهَا طََْفَانِ فَيَقِنفُ عَلَنى « 1»-وَ كَانَتْ تُسَمَّى رلسنَّ
رللََِّيَا مَعْشََْ رلتُّجَّارِ رتَّقُور -أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نظارت دولت بر بازار
مِعُور وَ أَرْعَوْر إِلَيِِْ بِقُلُوبِهِمْ وَ-فَإِذَر سَمِعُور صَوْتَُِ أَلْقَوْر مَا بِأَيْدِيهِمْ-•  سنَ

هُولَةِ وَ رَْتَ-فَيَقُو ُ ََدِّمُور رلِاسْتِخَارَةَ-بِآذَرنِهِمْ ِْبُنور مِننَ وَ تَََّْْكُور بِالسنُّ
لْكَنذِبَ وَ وَ جَانُِْور ر-وَ تَزَيَّنُور بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْر عَنِ رلْيَمِينِ-رلْمُْْتَاعِينَ

 أَوْفُنور وَ-وَ أَنْصِفُور رلْمَمْلُومِينَ وَ لَنا تَقَْْبُنور رلِّْبَنا-تَجَافَوْر عَنِ رلمُّلْمِ
رٰ  وَ  -*رءَهُنمْٰ  رسَ أَشْيٰ  ر تَْْخَسُور رلنّٰ  وَ  -رنَٰ  رلْكَيْلَ وَ رلْمِيز

وَرقِ رلْكُو-*تَعْثَوْر فِي رلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَنةِ ثُنمَّ فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسنْ
.يَْْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ

.3-151-5رلكافي -(9)•

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نظارت دولت بر بازار
وَ رَوَرهُ فِي رلْمَجَالِسِ عَنْ أَبِينِِ عَننْ « 2»رَوَرهُ رلصَّدُوقُ مُْْسَلًا نَحْوَهُ وَ •

نَجَْْرنَ سَعْدِ بْنِ عَْْدِ رللَِِّ عَنْ إِبَْْرهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَْْدِ رلَّْحْمَنِ بْنِ أَبِي
« 3»عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ََيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفٍَْ   نَحْنوَهُ 

.«4»وَ رَوَرهُ رلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ رلْحَسَنِ بْنِ مَحُْْوبٍ مِثْلَُِ 
•______________________________

(.هامش رلمخطوط)رلسْتية -في نسخة-(1)
.3726-193-3رلفقيِ -(2)•
.6-402-أمالي رلصدوق-(3)•
.17-6-7رلتهذيب -(4)•

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
آدَربِ رلتِّجَارَةِأَبْوَربُ •
نَ رلِّْبَابَابُ رسْتِحَْْابِ رلتَّفَقُِِّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ وَ زِيَادَةِ رلتَّحَفُّظِ م1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-22794-1•

 نَُْاتَنةَ عَنْ رلْأَصَْْغِ بْنِأَبِي الْجَارُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ 
 رلْفِقَِْ ثُمَّ ََا َ سَمِعْتُ أَمِيَْ رلْمُؤْمِنِينَ   يَقُو ُ عَلَى رلْمِنَِْْْ يَا مَعْشََْ رلتُّجَّارِ

-هَذِهِ رلْأُمَّنةِوَ رللَِِّ لَلِّْبَا فِي-رلْفِقَِْ ثُمَّ رلْمَتْجََْ رلْفِقَِْ ثُمَّ رلْمَتْجََْ-رلْمَتْجََْ
دْقِ-أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ رلنَّمْلِ عَلَى رلصَّفَا رلتَّناجُِْ -شُوبُور أَيْمَانَكُمْ بِالصنِّ

.إِلَّا مَنْ أَخَذَ رلْحَ َّ وَ أَعْطَى رلْحَ َّ-فَاجٌِْ وَ رلْفَاجُِْ فِي رلنَّارِ
.«3»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ •

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
، و أورد ذيلِ عن 16-6-7، و رلتهذيب 1-150-5رلكافي -(2)•

.من هذه رألبورب2من رلْاب 5رلفقيِ في رلحديث 
.3731-194-3رلفقيِ -(3)•

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّندٍ عَننْ « 1»-22795-2•

مِينُْ ََا َ أَ: عَنْ أَبِي عَْْدِ رللَِِّ   ََا َطَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ 
.مَنِ رتَّجََْ بِغَيِْْ عِلْمٍ ررْتَطَمَ فِي رلِّْبَا ثُمَّ ررْتَطَمَ-رلْمُؤْمِنِينَ  

.«2»وَ رَوَرهُ رلْمُفِيدُ فِي رلْمُقْنِعَةِ مُْْسَلًا •

 382: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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طلحة بن زيد
طلحة بنن زيند أبنو رلخنزرج -550207/رلطاءباب/رلنجاشيرجا •

رلنهدي رلشامي 
ذكنْه. روى عن جعفْ بن محمد علينِ رلسنالمعاميو يقا  رلخزري •

ْننا أخْ. لِ كتاب يْويِ جماعة يختلنف بْوريناتهم. أصحاب رلْجا 
ميد بن حدثنا ح: حدثنا أحمد بن جعفْ َا : رلحسين بن عْيد رهلل َا 

ن حندثنا علني بن: حدثنا محمد بن عْد رهلل بن غالب َنا : زياد َا 
ة عنن حدثنا سيف بن عمينْ: حدثنا محمد بن كليب َا : رلحسن َا 

. منصور بن يونس عن طلحة بن زيد بكتابِ
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طلحة بن زيد
طلحة بن زيد -372256/رلورحدباب/رلطاءباب/رلطوسيفهْست•
أبني أخْْنا ربن. أ   تابه معتمدإال عامي المذهب لِ كتاب و هو •

ار عن جيد عن محمد بن رلحسن بن رلوليد عن محمد بن رلحسن رلصف
ا و أخْْنن. محمد بن رلحسين عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيند

يل جماعة عن أبي رلمفضل عن حميد عن أبي محمد رلقاسم بن إسماع
. رلقْشي عن طلحة بن زيد
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طلحة بن زيد
-3-1464138/رلطناءبناب.../جعفنْأبنيأصحاب/رلطوسيرجا •

طلحة بن زيد 
. بتري•
طلحة -2-3081228/رلطاءباب.../عْدأبيأصحاب/رلطوسيرجا •

بن زيد رلجزري 
. رلقْشي•
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التِّجَارَةِآدَابِ 
ي وَ كَانَ أَمِيُْ رلْمُؤْمِنِينَ   يَقُو ُ لَا يَقْعُدَنَّ فِنََا َ *« 3»-22796-3•

َرءَ وَ رلَْْيْعَ .رلسُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ رلشِّْ
نَادِهِ « 4»وَ رَوَرهُ رلصَّدُوقُ مُْْسَلًا • يْخُ بِإِسنْ وَ كَذَر رلَّذِي ََْْلَنُِ وَ رَوَرهُ رلشنَّ

.وَ كَذَر رلَّذِي ََْْلَُِ« 5»عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى 

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ* •
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 

 382: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
ََنا َ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رلْمُفِيندُ فِني رلْمُقْنِعَنةِ ََنا َ« 6»-22797-4•

ا يَحِلُّ لَنُِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَ-رلصَّادِقُ   مَنْ أَرَردَ رلتِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَِّْ فِي دِينِِِ
« 7»وَ مَنْ لَنمْ يَتَفَقَّنِْ فِني دِينِنِِ ثُنمَّ رتَّجَنَْ تَنوَرَّطَ -مِمَّا يَحُْْمُ عَلَيِِْ

.رلشُُّْهَاتِ

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
، و رلتهنذيب 3725-193-3، و رلفقيِ 23-154-5رلكافي -(1)•

7-5-14.
.91-رلمقنعة-(2)•
.23ذيل حديث 23-154-5رلكافي -(3)•
.513ذيل حديث 3735-193-3رلفقيِ -(4)•
.14ذيل حديث 14-5-7رلتهذيب -(5)•
.91-رلمقنعة-(6)•
.في-في رلمصدر زيادة-(7)•
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يُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِِْ مِنَ رلْآدَرب2ِ« 8»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 9»-22798-1•

وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبَْْرهِيمَ عَنْ أَبِيِِ جَمِيعاً عَننِزِيَادٍ بْنِ
ِِ عَنْ جَابٍِْ عَنْ أَبِني جَعْفَنٍْ  عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامربْنِ مَحُْْوبٍ عَنْ 

كْنَْةً مِننَ يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُ-كَانَ أَمِيُْ رلْمُؤْمِنِينَ   عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ: ََا َ
وَاً-رلْقَصِْْ لَنى وَ مَعَنُِ رلندِّرَّةُ عَ-فَيَطُوفُ فِي أَسْوَرقِ رلْكُوفَةِ سُوَاً سنُ

ِْينَةَ-عَاتِقِِِ وَ كَانَ لَهَا طََْفَانِ فَيَقِنفُ عَلَنى « 1»-وَ كَانَتْ تُسَمَّى رلسنَّ
-يَا مَعْشََْ رلتُّجَّارِ رتَّقُور رللََِّ-أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي

383-382: ، ص17ج وسائل الشيعة؛ 
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يُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
مِعُور وَ أَرْعَوْر إِلَيْنِِ بِقُلُنوبِهِمْ وَ سنَ -سَمِعُور صَوْتَُِ أَلْقَوْر مَا بِأَيْدِيهِمْفَإِذَر •

هُولَةِ وَ رَْتَ-فَيَقُو ُ ََدِّمُور رلِاسْتِخَارَةَ-بِآذَرنِهِمْ ِْبُنور مِننَ وَ تَََّْْكُور بِالسنُّ
لْكَنذِبَ وَ وَ جَانُِْور ر-وَ تَزَيَّنُور بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْر عَنِ رلْيَمِينِ-رلْمُْْتَاعِينَ

 أَوْفُنور وَ-وَ أَنْصِفُور رلْمَمْلُومِينَ وَ لَنا تَقَْْبُنور رلِّْبَنا-تَجَافَوْر عَنِ رلمُّلْمِ
رٰ  وَ  -*رءَهُنمْٰ  رسَ أَشْيٰ  ر تَْْخَسُور رلنّٰ  وَ  -رنَٰ  رلْكَيْلَ وَ رلْمِيز

وَرقِ رلْكُو-*تَعْثَوْر فِي رلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَنةِ ثُنمَّ فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسنْ
.يَْْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ

.3-151-5رلكافي -(9)•
عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام•

383-382: ، ص17ج وسائل الشيعة؛ 
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عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
عمنْو بنن -777290.../هنذرومن/رلعينباب/رلنجاشيرجا [ 1/1]•

أبي رلمقدرم ثابت بن هْمز رلحدرد 
بي مولى بني عجل روى عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أ[ 1/2]•

ْيد رهلل عن لِ كتاب لطيف أخْْنا رلحسين بن ع.عبد اهلل عليه  السالم
عنن أبي رلحسين بن تمام عن محمد بن رلقاسم بن زكْينا رلمحناربي

. عْاد بن يعقوب عن عمْو بن ثابت بِ
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عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
-1508141/رلعنينبناب.../جعفْأبيأصحاب/رلطوسيرجا [ 2/1]•

عمْو بن ثابت -43
-3470248/رلعنينبناب.../عْندأبنيأصحاب/رلطوسيرجا [ 3/1]•

عمْو بن أبي رلمقدرم ثابت -379
. بن هْمز رلعجلي موالهم كوفي تابعي[ 4/1]•
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عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
-3797265/رلعنينبناب.../عْندأبنيأصحاب/رلطوسيرجا [ 5/1]•

عمْو بن أبي رلمقدرم -706
كوفي و رسم أبي رلمقندرم ثابنت رلحندرد روى عنهمنا عليهمنا [ 6/1]•

. رلسالم
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عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
حندثني -738392/رلجزءرلخامس/رلجزءرألو /رلكشيرجا [ 7/1]•

حسن حمدويِ بن نصيْ َا  حدثني محمد بن رلحسين عن أحمد بن رل
فنناء رلميثمي عن أبي رلعْندس رلكندي عن رجل من َْيش َا  كنا ب

ما أَل (  )َاعد فقيل لِ ما أكثْ رلحاج فقا  (  )رلكعْة و أبو عْد رهلل 
. هذا من الحاج: رلحاج فمْ عمْو بن أبي رلمقدرم فقا 
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عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
عمْ بن 73.../أحمدبنسهل/رلغضائْيإلبنرلْجا /رلغضائْيربن[ 8/1]•

ثابت بن هْمز أبو رلمقدرم رلحدرد 
عفْ روى عن علي بن رلحسين و أبي ج. مولى بني عجل كوفي[ 9/1]•

. ضعيف جدر. و أبي عْد رهلل عليهم رلسالم
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عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
يعَمِْْو بْنِ أَبِي رلْمِقْدَرم روي عنِ ربن ربي عميْ و صفورن بن يحي•
روره رلكليني عنن علني [ :  208/20/2]1/88/رلشيعةوسائل[ 1/2]•

درم عن عن  عمْو بن أبي رلمقابن أبي عمير بن إبْرهيم عن أبيِ عن  
أن أباه   َا  لجماعة من رلشيعة [ مثلِ]أبي عْد رهلل  

محمننند بنننن [ :  3866/11/1]3/360/رلشنننيعةوسنننائل[ 2/1]•
عمنْو عنصفوا بإسناده عن رلحسين بن سعيد عن  [ ضميْ]رلحسن

بن أبي رلمقدرم عن أبي عْد رهلل   أنِ وصف رلتيمم 
محمند بنن رلحسنن [ :  3956/29/1]3/392/رلشيعةوسائل[ 3/1]•

ن أبي عن  عمْو ب[ إشارة]صعفوا بإسناده عن رلحسين بن سعيد عن  
رلمقدرم عن أبي عْد رهلل   
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يُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
وَ رَوَرهُ فِي رلْمَجَالِسِ عَنْ أَبِينِِ عَننْ « 2»رَوَرهُ رلصَّدُوقُ مُْْسَلًا نَحْوَهُ وَ •

نَجَْْرنَ سَعْدِ بْنِ عَْْدِ رللَِِّ عَنْ إِبَْْرهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَْْدِ رلَّْحْمَنِ بْنِ أَبِي
« 3»عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ََيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفٍَْ   نَحْنوَهُ 

.«4»وَ رَوَرهُ رلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ رلْحَسَنِ بْنِ مَحُْْوبٍ مِثْلَُِ 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبَْْرهِيمَ عَنْ أَبِيِِ عَنِ رلنَّنوْفَلِيِّ عَننِ« 5»-22799-2•

و ُ رللَّنِِ ص مَننْ بَنا َ وَ : رلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَْْدِ رللَِِّ   ََا َ ََنا َ رَسنُ
وَ -عَنَّ رلِّْبَناوَ إِلَّا فَلَا يَشْتَِْيَنَّ وَ لَا يَِْي-رشْتََْى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَا ٍ

.وَ رلْحَمْدَ إِذَر بَا َ وَ رلذَّمَّ إِذَر رشْتََْى-رلْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ رلْعَيْبِ
•______________________________

(.هامش رلمخطوط)رلسْتية -في نسخة-(1)

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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