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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
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.كارآيى بازار. 1
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.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4
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لوبمطچگونگى تعيين قيمت وقيمت 

چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب•
ه نيروهااى رر ا، قيمت در بازار بر اساس دارىسرمايهدر اقتصاد •

گرر دارى ابر  اتتاراد اقتصراددانار سررما  . گررددتعيين مىوتقا ا 
وبدور دخالت ونظرارت هريگ گونر  كامالً آزاد ها ب  صورت انسار

اى تامل خارجى، حتى دولت، ب  داد وستد بپردازنرد، بري درد نيرهر
كر  كدردترض  وتااضاى موجود در ا ن بازار، قيمتى را مشخص مى

وچور . درسانرا ب  حداكثر مىمطلوبيت متقا ى وسود رر ه كننده 
ددده مددى هدف سرما   دارى است، همين قيمت تأمين كحداكثر بهره

.شودى هدف ومطلوب معرفى مى
207مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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لوبمطچگونگى تعيين قيمت وقيمت 

  دارى، ، تعيين قيمت در بازار، ماندد سررما اسالمدر نظام اقتصادى •
ت كر  ، ولى تفاوت در ا دجاسنيروهاى رر ه وتقا استبر اساس 

ود اين بازار از سوى قوانين ثابات راررى ومتريار مكاومتى م اد
. رودوتوسط دولت نظارت مى

، صتعياين قيمات  اااگر دولت در مواردى تشخيص دهد كر  البت  •
يمرت تواند اقردام بر  قاست، مىمصالح اسالم ومسلمين تأمين كددده 

.نما د) تسعير(گذارى 

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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لوبمطچگونگى تعيين قيمت وقيمت 

ير ىهمااهنگنيز تابع ميزار مطلوبيت قيمات •
. شدبامىمصالح اسالم ومسلمين وقوانين با 

كرار  را ا ن، باال رفتن قيمت در اثر احتبدابر •
  رو   واردات، ككاهش ير در اثر افزا ش بى

وب ب  توليد داخلى ضرب  زند، هيچير  مطلر
.نيست

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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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 
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نقش دولت در بازار

ناش دولت در بازار•
ادى ى فعاليت هاى اقتصدولت بر مجمورههمچدار ك  قبالً گذشت، •

دارد وقرادر اسرت برا وضرع نظاارت، از جمل  نهاد بازار، ونظام آن
قوانين بر اساس مكتب و نظرام اقتصرادى اسرالم و شررا ص خرا 

. ها را ب  سمت يرمار هاى اسالمى تسر ع كددخارجى، روند حركت

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نقش دولت در بازار

وبخاش غيارها ى وجرود دارد، كاستىسوى د گر، اگر در بازار از •
ارى گا ها به دليل نياز باه سارمايهدولتى از مضور در بر ى زمينه

دولات ، كنادهنگفت يا سود آورى اندك يا دير زمان، اجتنااب ماى
ها نارص موجرود را است خود وارد بازار شود ودر ير زميد موظّف 

. برطرف سازد
تواند در تمام نهادهاى غيرر دولترى، از جملر دولت همواره مىالبت  •

.نهاد بازار، حضور داشت  باشد

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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(تسعير)قيمت گ اري
تِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ تَرنْ تَبْردِ الررَّحْمَنِ بْرنِ 5•

حَمَّادٍ تَنْ  ُونُسَ بْنِ  َعْاُوبَ تَنْ سَعْدٍ تَنْ رَجُلٍ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّر ِ   قَرا َ
 أَمَرَ بَعْضَ لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ  َعْاُوبَ   جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ وَ

لِ َ وَ كَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا تَلِمَ أَنَّ ُ  َزِ دُ فِي ذَبِكَذَا وُكَلَائِ ِ فَكَارَ  َاُو ُ بِعْ
 لَ ُ سِعْراً الْيَوْمِ كَرِهَ أَرْ  َجْرِيَ الْغَلَاءُ تَلَى لِسَانِ ِ فَاَا َ لَ ُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ  ُسَمِّ
  َجْررِيَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْ ِ فَاَا َ لَ ُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ كَررِهَ أَرْ

ا كَرارَ الْغَلَاءُ تَلَى لِسَانِ ِ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّ ُ مَنِ اكْتَا َ فَلَمَّا بَلَغَ دُورَ مَر
الْوَكِيرلُ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَا ٍ قَا َ الْمُشْتَرِي حَسْبُ َ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَعَلِمَ
رَ الَّرذِي أَنَّ ُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ ثُمَّ جَاءَهُ يخَرُ فَاَا َ لَ ُ كِلْ لِي فَكَا َ فَلَمَّا بَلَغَ دُو

عَلِرمَ كَا َ لِلْأَوَّ ِ بِمِكْيَا ٍ قَا َ لَ ُ الْمُشْتَرِي حَسْبُ َ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَرذَا وَ كَرذَا فَ
الْوَكِيلُ أَنَّ ُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ حَتَّى صَارَ إِلَى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ

152: ، ص19ج ؛ (دوممجلسى )الرسولمرآة العقول في ررح أ بار آل 
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(تسعير)قيمت گ اري
•______________________________

.مرسل: الحد ث الخامس
هذه األخبار تد  تلى أر السعر بيد اهلل تعالى، : أقو •
قد اختلف المتكلمور  في ذلر  فرذهب األشراترة إلرى أر لريس و •

ود إال المسعر إال اهلل تعالى بداء تلى أصلهم من أر ال مؤثر فري الوجر
د اهلل، و أما اإلمامية و المعتزلة فاد ذهبوا إلى أر الغالء و الررخص قر

إلرى  كونار بأسباب راجعة إلى اهلل، و قرد  كونرار بأسرباب ترجرع
اختيار العباد، 

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
ا راجعة أما األخبار الدالة تلى أنها من اهلل، فالمعدى أر أكثر أسبابهمو •

ونر  مرن إلى قدرة اهلل، أو أر اهلل تعالى لما لم  صرف العباد تما  ختار
ب ذل  مع ما  حدث في نفوسهم من كثرة رغبراتهم أو غدراهم بحسر

مرن المصالح فكأنهما وقعا بإرادت  تعالى، كما مرر الارو  فيمرا وقرع
مشيت  اآل ات و األخبار الدالة تلى أر أفعا  العباد بإرادة اهلل تعالى و

و هدا ت  و إضالل  و توفيا  و خذالن  في شرح األصو ، 
هاي يمكن ممل بعض تلك األ بار رلى المنا  مان التساعير و النو •

و يلزم الاوالي أن   يجبار الناال رلاى الساعر و يتاركه رنه، بل 
.، فيجري السعر رن ما يريد اهلل تعالىا تياره 

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
ض السعر هرو تارد ر العرو: في شرح  تلى التجر د( ره)العالمة قا  •

م إلرى الذي  با  ب  الشي ء، و ليس هو الثمن و ال المثمن، و هو  داس
رخص و غالء، فالرخص هو السعر المدحص تما جرت ب  العرادة مرع 

ع اتحاد الوقت و المكار، و الغالء ز ادة السعر تما جرت ب  العرادة مر
: ا اتحاد الوقت و المكار، و إنما اتتبرنا الزمار و المكار ألنر  ال  ار

ر سعره، إر الثلج قد رخص السعر في الشتاء تدد نزول ، ألن  ليس أوا
تر  رخص في الصيف إذا ناص سعره تما جرت تاد: و  جوز أر  اا 

:في ذل  الوقت، و ال  اا 

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
جروز أر سعره في الجبا  التي  دوم نزول  فيها ألن  ليست مكرار بيعر ، و  رخص •

ن و اتلم أر كل واحد م. رخص سعره في البالد التي اتتيد بيع  فيها:  اا 
 154: ،  19مرية العاو  في شرح أخبار ي  الرسو ، ج •

•______________________________
 كثرر الرخص و الغالء قد  كور من قبل  تعالى بأر  الل جدس المترا  المعرين و

ل  المتا  و رغبة الداس إلي ، فيحصل الغالء لمصلحة المكلفين، و قد  كثر جدس ذ
لررخص، و  الل رغبة الداس إلي ، تفضال مد  و أنعاما أو لمصلحة د دية، فيحصرل ا

بسرعر غرا  قد  حصالر من قبلدا بأر  حمل السلطار الداس تلى بيع تل  السلعة
ظلما مد ، أو الحتكار الداس، أو لمدع الطر ر  خروف الظلمرة أو لغيرر ذلر  مرن 

ى بيع السلعة األسباب المستددة إليدا، فيحصل الغالء، و قد  حمل السلطار الداس تل
برخص ظلما مد ، أو  حملهم تلى بيع ما فري أ رد هم مرن جردس ذلر  المترا  

.فيحصل الرخص

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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نَّالِوُجُوبِ الْبَيْ ِ رَلَى الْمُ ْتَكِرِ رِنْدَ  َرُورَةِ ال
رُورَةِ الدَّراسِ وَ أَنَّر29« 3»•  ُ بَابُ وُجُوبِ الْبَيْعِ تَلَى الْمُحْتَكِرِ تِدْدَ ضرَ

 ُلْزَمُ بِ ِ
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى تَنْ أَحْمَردَ « 4»-22916-1•

ورٍ  تَرنْ أَبِري « 5»بْنِ مُحَمَّدٍ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِدَارٍ تَنْ حُذَ ْفَةَ بْنِ مَدْصرُ
و ِ اللَّر ِ  « 6»نَفِدَ : تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ فَأَتَراهُ -الطَّعَامُ تَلَى تَهْردِ رَسرُ

يْ ءٌ إِلَّرا وَ لَمْ  َبْ َ مِدْ ُ شَ-الْمُسْلِمُورَ فَاَالُوا  َا رَسُو َ اللَّ ِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ
ا فُلَرارُ إِرَّ قَا َ فَحَمِدَ اللَّ َ وَ أَثْدَى تَلَيْ ِ ثُمَّ قَا َ  َ-تِدْدَ فُلَارٍ فَمُرْهُ بِبَيْعِ ِ

تِدْدَكَ فَأَخْرِجْر ُ وَ « 7»إِلَّا شَيْ ءٌ -الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَرَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ
.بِعْ ُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْ ُ

429: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَّالِوُجُوبِ الْبَيْ ِ رَلَى الْمُ ْتَكِرِ رِنْدَ  َرُورَةِ ال
 ُ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْدَادِهِ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِدَارٍ إِلَّا أَنَّروَ •

«8»قَا َ فُاِدَ مَكَارَ نَفِدَ فِي الْمَوَاضِعِ 
.2-164-5الكافي -(4)•
.تبد اهلل بن مدصور-في االستبصار-(5)•

429: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نَّالِوُجُوبِ الْبَيْ ِ رَلَى الْمُ ْتَكِرِ رِنْدَ  َرُورَةِ ال
(.هامش المخطوط)فاد -في نسخة-(6)•
(.هامش المخطوط)شيئا -في نسخة-(7)•
. 407-114-3، و االستبصار 705-159-7التهذ ب -(8)•
•

429: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
يْ ِبَابُ أَرَّ الْمُحْتَكِرَ إِذَا أُلْزِمَ بِالْبَيْعِ لَا  َجُوزُ أَرْ  ُسَعَّرَ تَل30َ« 3»•
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْدَادِهِ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 4»-22917-1•

يْنِ بْرنِ تَنِ « 5»وُهَيْبٍ َحْيَى تَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ تَنْ أَبِي ِ تَنْ  الْحُسرَ
تَنْ تَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِربٍ   جَدِّهِ تَنْ أَبِي ِتَنْ « 6»تُبَيْدِ اللَّ ِ بْنِ ضَمْرَةَ

أَمَرَ فَر-رَفَعَ الْحَدِ ثَ إِلَى رَسُو ِ اللَّ ِ   أَنَّ ُ مَرَّ بِرالْمُحْتَكِرِ نَ: أَنَّ ُ قَا َ
-ارُ إِلَيْهَراوَ حَيْثُ تَدْظُرُ الْأَبْصَ-بِحُكْرَتِهِمْ أَرْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُورِ الْأَسْوَاقِ
حَتَّى -فَغَضِبَ رَسُو ُ اللَّ ِ  -فَاِيلَ لِرَسُو ِ اللَّ ِ   لَوْ قَوَّمْتَ تَلَيْهِمْ

عْرُ إِلَرى ال-فَاَا َ أَنَا أُقَوِّمُ تَلَيْهِمْ-تُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ ِ لَّر ِ إِنَّمَا السرِّ
.وَ  َخْفِضُ ُ إِذَا شَاءَ- َرْفَعُ ُ إِذَا شَاءَ

430: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
.408-114-3، و االستبصار 713-161-7التهذ ب -(4)•
.وهب-في التهذ بين-(5)•
.الحسين بن تبد اهلل بن ضمرة-في التهذ ب-(6)•

« 7»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا •
لِايِّ رَوَاهُ فِي كِتَابِ التَّوْمِيدِ رَنْ أَمْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَ َانِيِّ رَانْ رَوَ •

ياهِ بْنِ إِبْرَاهِي َ رَنْ أَبِيهِ رَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِي َ رَنْ جَعْفَرِ بْانِ مُ َمَّادٍ رَانْ أَبِ
.«8»مِثْلَهُ 

.3955-265-3الفاي  -(7)•
.33-388-التوحيد-(8)•

430: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 



22

(تسعير)قيمت گ اري
لَوْ قِيلَ لِلدَّبِيِّ  : مُحَمَّدُ بْنُ تَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَا َ« 1»-22918-2•

تُ لِأَلْقَى فَقَالَ ص مَا كُنْ-فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ-سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً
هُ ْ فَدَرُوا رِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ-لَ ْ يُ َدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا رَيْئاً-اللَّهَ بِبِدْرَةٍ  بَعْضاُ
.وَ إِذَا اسْتُنْصِ ْتُ ْ فَانْصَ ُوا-مِنْ بَعْضٍ

.«2»وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِ ِ مِنْ بَعْضٍ •
•______________________________

.3969-268-3الفاي  -(1)
.33-388-التوحيد-(2)•

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
وَ بِإِسْدَادِهِ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَرالِيِّ تَرنْ تَلِريِّ بْرنِ « 3»-22919-3•

.هِإِنَّ اللَّهَ رَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِ: الْحُسَيْنِ   قَا َ
تَنِ الصَّفَّارِ تَنْ أَ ُّروبَ « 4»وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ •

.بْنِ نُوحٍ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي تُمَيْرٍ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَ ُ
.3970-268-3الفاي  -(3)•

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
ذُكِرَ رِنْدَ رَلِايِّ بْانِ : وَ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَا َ« 5»-22920-4•

-هِفَقَالَ وَ مَا رَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ رَلَيْا-الْ ُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ
.وَ إِنْ رَ ُصَ فَهُوَ رَلَيْهِ

.كَالَّذِي قَبْلَ ُ« 6»وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ •

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ سَهْلِ « 7»-22921-5•

ي تَرنْ أَبِرتَمَّنْ ذَكَرَهُ بْنِ زِ َادٍ تَنْ  َعْاُوبَ بْنِ  َزِ دَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ 
 مِرنْفَلَنْ  َغْلُروَ-إِرَّ اللَّ َ تَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً: تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ

. َرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ« 1»وَ لَنْ -قِلَّةٍ

: الطبريمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ •
(ورنرم افزار درا ة الد)بالغلووفسادالحد ثوقدرميحال  تضحلم•
الء الخطاب و تدد من االجالكثار محمد بن الحسينو الظاهر وثاقت  •

تد  واهلل العالم

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
.34-388-التوحيد-(4)•
، و 3من الباب 2، و أورده في الحد ث 3966-267-3الفاي  -(5)•

.من أبواب مادمات التجارة16من الباب 2في الحد ث 
.34ذ ل ح 34-389-التوحيد-(6)•
.2-162-5الكافي -(7)•
 432: ،  17وسائل الشيعة، ج •

 432: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
عَارِ إِرَّ اللَّ َ وَكَّرلَ بِالْأَ: وَ بِالْإِسْدَادِ تَنْ  َعْاُوبَ بْنِ  َزِ دَ تَمَّنْ ذَكَرَهُ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ« 2»-22922-6• سرْ

.مَلَكاً  ُدَبِّرُهَا
وَ تَدْهُمْ تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ تَنْ تَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ تَنْ  ُونُسَ بْنِ  َعْاُوبَ تَرنْ « 3»-22923-7•

وَ أَمََر -وتٍجَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُ-لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ  َعْاُوبَ  : سَعْدٍ تَنْ رَجُلٍ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ
كَرِهَ أَرْ  َجْررِيَ -مِفَلَمَّا تَلِمَ أَنَّ ُ  َزِ دُ فِي ذَلِ َ الْيَوْ-فَكَارَ  َاُو ُ بِعْ بِكَذَا وَ كَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ-بَعْضَ وُكَلَائِ ِ  َبِيعُ
فَاَا َ لَ ُ اذْهَبْ -فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْ ِ-وَ لَمْ  ُسَمِّ لَ ُ سِعْراً-فَاَا َ لَ ُ اذْهَبْ فَبِعْ-الْغَلَاءُ تَلَى لِسَانِ ِ

لْرأَمْسِ فَلَمَّرا بَلَرغَ دُورَ مَرا كَرارَ بِا-فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّ ُ مَنِ اكْتَا َ-فَبِعْ وَ كَرِهَ أَرْ  َجْرِيَ الْغَلَاءُ تَلَى لِسَانِ ِ
رُ فَاَا َ لَر ُ ثُمَّ جَاءَ يخَ-فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّ ُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ-قَا َ الْمُشْتَرِي حَسْبُ َ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا-بِمِكْيَا ٍ

فَعَلِرمَ -ذَاقَا َ لَ ُ الْمُشْتَرِي حَسْبُ َ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَر-فَلَمَّا بَلَغَ دُورَ الَّذِي كَا َ لِلْأَوَّ ِ بِمِكْيَا ٍ-كِلْ لِي فَكَا َ
.حَتَّى صَارَ إِلَى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ-الْوَكِيلُ أَنَّ ُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ

وَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ تَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ تَنِ الْحَجَّا ِ تَرنْ بَعْرضِ « 4»-22924-8•
.هُ بِأَمْرِهِإِرَّ اللَّ َ تَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً  ُدَبِّرُ: أَصْحَابِ ِ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ تَنْ تَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ   قَا َ

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

.4-163-5الكافي -(2)•

 432: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
.5-163-5الكافي -(3)•
.3-163-5الكافي -(4)•
 433: ،  17وسائل الشيعة، ج •
مْ  َتَمَنَّ الْغَلَراءَ وَ لَ-كَارَ سِدِينُ  ُوسُفَ الْغَلَاءَ الَّذِي أَصَابَ الدَّاسَ: الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ تَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ« 1»-22925-9•

وْا حَتَّرى دَخَلُر-فَاَا َ خُذُوا وَ أَمَرَ فَكَالُوهُمْ-فَاَالُوا نَأْخُذُ كَذَا بِكَذَا-فَاَا َ اشْتَرُوا-قَا َ فَأَتَاهُ التُّجَّارُ فَاَالُوا بِعْدَا-لِأَحَدٍ قَصُّ -وا الْمَدِ دَرةَفَحَمَلُوا وَ مَضرَ
قَرالُوا بِعْدَرا كَمَرا « 2»-فَاَالُوا بِعْدَا قَا َ اشْتَرُوا-قَا َ فَاَدِمَ أُولَئِ َ تَلَى  ُوسُفَ-قَالُوا كَذَا بِكَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ-أَخَذْتُمْ-فَلَاِيَهُمْ قَوْمٌ تُجَّارٌ فَاَالُوا كَيْفَ

ا كَرذَا بِكَرذَا وَ قَرالُو-فَلَاِيَهُمْ يخَرُورَ فَاَالُوا كَيْفَ أَخَذْتُمْ-فَأَخَذُوا ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِ دَةَ-فَاَا َ مَا هُوَ كَمَا  َاُولُورَ وَ لَكِنْ خُذُوا-بِعْتَ كَذَا بِكَذَا
-اَالُوا بِعْدَا كَمَا بِعْرتَفَاَا َ اشْتَرُوا فَ-قَا َ فَذَهَبُوا إِلَى  ُوسُفَ فَاَالُوا بِعْدَا-وَ قَالُوا اذْهَبُوا بِدَا حَتَّى نَشْتَرِيَ-قَا َ فَعَظَّمَ الدَّاسُ ذَلِ َ الْغَلَاءَ-أَضْعَفُوا الثَّمَنَ

-يمَرا بَيْردَهُمْفَاَرالُوا تَعَرالَوْا فِ-قَا َ فَأَخَذُوا وَ رَجَعُوا إِلَى الْمَدِ دَةِ فَأَخْبَرُوا الدَّاسَ-فَاَا َ مَا هُوَ كَذَلِ َ وَ لَكِنْ خُذُوا-فَاَا َ وَ كَيْفَ بِعْتُ فَاَالُوا كَذَا بِكَذَا
.وَ فِي ِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا تَكْسَ مَا مَرَّ-حَتَّى نَكْذِبَ فِي الرُّخْصِ كَمَا كَذَبْدَا فِي الْغَلَاءِ الْحَدِ ثَ

.«3»وَ تَاَدَّمَ مَا  َدُ ُّ تَلَى ذَلِ َ : أَقُو ُ•
•______________________________

.34-179-2تفسير العياشي -(1)
.كيف تاخذور-في المصدر ز ادة-(2)•
.من هذه األبواب29تادم في الباب -(3)•

•________________________________________
ه  ق1409ا رار، او ، -جلد، مؤسس  ي  البيت تليهم السالم، قم 29تاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 

•

•
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أَسْعَارٍ لَا تُجْ ِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
438( للصبحي صالح)نهج البالغة •
ه تلرى لما وال[ رحم  اهلل]و من كتاب ل    كتب  لألشتر الدخعي53•

مصر و أتمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبري بكرر، و هرو 
426:   . ..... أطو  تهد كتب  و أجمع  للمحاسن

438( للصب ي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْ ِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
 مِدْهُمْ وَ اسْتَوْ ِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّدَاتَاتِ وَ أَوْ ِ بِهِمْ خَيْراً الْمُاِيمِثُمَّ •

 الْمَرَافِر ِ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِ ِ وَ الْمُتَرَفِّ ِ بِبَدَنِ ِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَدَافِعِ وَ أَسْبَابُ
لِ َ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاتِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِ َ وَ جَبَ

لْمٌ لَرا وَ حَيْثُ لَا  َلْتَئِمُ الدَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا  َجْتَرِءُورَ تَلَيْهَا فَرإِنَّهُمْ سرِ 
رَتِ َ وَ فِي تُخَافُ بَائِاَتُ ُ وَ صُلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُ ُ وَ تَفَاَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْ

 شُحّاً حَوَاشِي بِلَادِكَ وَ اتْلَمْ مَعَ ذَلِ َ أَرَّ فِي كَثِيرٍ مِدْهُمْ ضِيااً فَاحِشاً وَ
رَّةٍ قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَدَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاتَاتِ وَ ذَلِر َ بَرابُ  مَضرَ

لِلْعَامَّةِ وَ تَيْبٌ تَلَى الْوُلَاةِ 

438( للصب ي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْ ِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
مْ اً مِنَ الِامْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَ َ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْ ُ بَيْفَامْنَ ْ • عااً ساَ

أَسْعَارٍ لَا تُجْ ِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِ ِ وَ الْمُبْتَاعِوَ رَدْلٍبِمَوَازِينِ
:رَافٍفِي غَيْرِ إِسْ[ مِنْ]قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِ َ إِ َّاهُ فَدَكِّلْ بِ ِ وَ تَاقِبْ ُ فَمَنْ •

135: ،  5مبانى فاهى حكومت اسالمى؛ ج •
و : وداز آن جلوگيرى فرم( ص)از امتكار جلوگيرى نما، زيرا رسول  دا •

ه بار نر هائى كبايد  ريدوفروش بدون سخت گيرى و با موازين ردل و 
.  صورت پ يردهيچ يك از  ريدار و فرورنده اج اف نبارد

438( للصب ي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْ ِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
اكِينِ وَ اللَّ َ اللَّ َ فِي الطَّبَاَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِ نَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِرنَ الْمَسرَ ثُمَّ •

 مُعْتَرّاً َو الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْدَى فَإِرَّ فِي هَذِهِ الطَّبَاَةِ قَانِعاً وَ
ماً مِرنْ[ اللَّ َ]احْفَظِ  لِلَّ ِ مَا اسْتَحْفَظَ َ مِنْ حَاِّ ِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُرمْ قِسرْ

لْأَقْصَى بَيْتِ مَالِ ِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِرَّ لِ
مِدْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌ

439: ،  (للصبحي صالح)نهج البالغة •

438( للصب ي صالح)نهج البالغة 
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أَسْعَارٍ لَا تُجْ ِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ
يِيعِ بِتَ]اسْتُرْتِيتَ حَاَّ ُ وَ لَا  َشْغَلَدَّ َ تَدْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّر َ لَرا تُعْرذَرُ قَدِ • ضرْ

بِتَضْيِيعِ َ التَّافِ َ لِإِحْكَامِ َ الْكَثِيرَ الْمُهِم[ التَّافِ ِ
•

•

438( للصب ي صالح)نهج البالغة 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

الى مال  االشتر«  »تهد أمير المؤمدين سدد •
و تهرده -تلي  السالم-نذكر في خاتمة الكتاب كتاب أمير المؤمدين•

إلى مال  األشتر المتضمن ألهرمّ بررامج الحكرم اإلسرالمي و يدابر 
.ليكور ختام الكتاب مسكا

303: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

دق الشر ف و محتو ات  تكور أقوى شاهد صرنفس مضامين العهد و •
ارئ تلى صدوره إجماال تن مدبع العلم اإللهي و معدن ، فاد  حسّ الا

كرالم البصير تلى كل فارة مد  مسحة من العلم اإللهي و تبارة مرن ال
.في أو  نهج البالغة« ره»الدبوي كما قا  الشر ف الرضي 

ي المتروفى فر)و قد روى هذا العهد الشرر ف قبرل الشرر ف الرضري •
في المتوفى)الحسن بن تلي بن شعبة ( من الهجرة« 406»أو « 404»
ين في باب ما روي تن أمير المرؤمدت ف العقول في كتاب ( «332»
«1». باختالف ما بيد  و بين نهج البالغة، فراجع«  »

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

303: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ ج 



36

الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

بإضافة في أول ، و قا  فري « 2»روى قر با مد  في دتائم اإلسالم و •
:أول 

أحسب  من كرالم: أن  ذكر تهدا، فاا  الذي حدثداه«  »و تن تلي »•
«  »تهرد رسرو  اللّر  : إال أنا رو دا تد  أن  رفع  فاا «  »تلي 

ا فري و  شب  كور م. ، فراجع« »قا  : ذكرهكالم  تهدا كار في  بعد 
.هذا. الدتائم ناال بالمعدى

، كتاب الجهاد، ذكر ما  جرب لألمرراء و 350/ 1دتائم اإلسالم -(2)•
.ما  جب تليهم

303: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية؛ ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

رواه الدرو ري فري نها رة األرب »: في مصرادر نهرج البالغرة قرا و •
«1« ».باختالف بسيص جدّا

كاان مان  اصاة أميار»: أصبغ بان نباتاةو في رجال النجاري في •
و وصايته إلاى رهاد األراتر و رمّر بعده، روى رناه « ع»الميمنين 

ن م مد ابنه، أ برنا ابن الجندي، رن رلي بن همام، رن ال ميري، ر
هارون بن مسل ، رن ال سين بن رلوان، رن سعد بان طرياف، ران 

«2« ».األصبغ بالعهد
•______________________________

.430/ 3مصادر نهج البالغة -(1)
(.8/ أخرى. ط-)6/ رجا  الدجاشي-(2)•

 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

مؤمدين من خاصة أمير الاألصابغ كار »: في فهرست الشيخ الطوسيو •
الذي تهرده إلير  أميرر رهد مالك األراتر و تمّر بعده، و روى «  »

حمد أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد، تن م... لما ولّاه مصر «  »المؤمدين 
بن الحسن، تن الحميري، تن هارور بن مسلم و الحسن برن ظر رف

ألصبغ جميعا تن الحسين بن تلوار الكلبي، تن سعد بن طر ف، تن ا
«3« ».بن نباتة

.فالسددار  لتايار في الحميري: أقو •

(.62/ طبعة أخرى-)37/ الفهرست-(3)•
 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

أممد بن م مد بان رماران بانفي سدد الدجاشي هو ابن الجندي و •
ي ألحادرا بالشريوف فر« ره»أسرتاذنا »: الذي قا  هو في حا موسى 

« .زمان 
دور لم  ذكر في كتب الرجا ، و لكن من المظمجهو رلي بن همام و •

كاتب أبي رليّ م مد بن أبي بكر همام بن سهيل الجدّا كون  مصحّف 
.الثاة جليل الادراإلسكافي 

 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

.سدادالثاة مؤلف قرب اإلربد اللّه بن جعفر ال ميري هو ال ميريو •
.«ثاة وج »: قا  الدجاشي في حا هارون بن مسل  و •
«.تامي ثاة»: قا  في  الدجاشي و غيرهال سين بن رلوان و •

 304: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

اف سرعد الخفّر: و  ارا  لر »: قا  الشيخ في رجال سعد بن طريف و •
برن و لكن ترن ا« . عرف و  دكر»: و قا  الدجاشي« .ص يح ال ديث

.أن  ضعيف: الغضائري
و من «  »من خاصّة أمير المؤمدين »: و أصبغ بن نباتة قالوا في حا •

«.أجلّاء أصحاب  مشكور
بان رلي بن أممد بان م مادفي سدد الشيخ فهو ابن أبي جيد و أما •

.من مشا خ اإلجازة، و لعل ذل   لحا  بالثااتأبي جيد 
.و محمد بن الحسن هو ابن الوليد الثاة جليل الادر•
.و الحسن بن ظر ف كوفي ثاة•

 305: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 
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الاى مالاك « ع»سند رهاد أميار المايمنين 
ا رتر

. كما مرّأن السند   بأل به و إن ا تلفوا في سعد بن طريففالظاهر •
.ه ا

مرّ مرن مضافا إلى شهرة العهد و تلاي األصحاب ل  بالابو ، و إلى ما•
.هذا. شهادة متد  تلى صحت  إجماال، فتدبّر

ة و أوصي رجا  الد ن و المل  المتعهد ن بأر  رداوموا تلرى مطالعر•
مرالهم و هذا العهد الدفيس و  داقّوا في مضاميد  و نكات ، و  طباروا أت

د حكرى و ق. نشاطاتهم السياسية و االجتماتية تلى دساتيره و دقائا 
هد الكبيرر في كتاب تدبي  األمة أر المجت-طاب ثراه-العالمة الدائيدي

-رّهقردّس سر-العالمة الفذّ في تصره الحاج الميرزا حسن الشيرازي
.كار  داوم تلى مطالعة هذا العهد الايّم

 305: ، ص4دراسات في و ية الفقيه و فقه الدولة اإلسالمية، ج 



43

نظارت دولت بر بازار
بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا  ُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَاب2ِ« 8»•
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ سَهْلِ « 9»-22798-1•

وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ تَنْ تَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ تَنْ أَبِي ِ جَمِيعاً تَرنِزِ َادٍ بْنِ
: قَا َابْنِ مَحْبُوبٍ تَنْ تَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِاْدَامِ تَنْ جَابِرٍ تَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  

 مِرنَ  َغْتَردِي كُرلَّ  َروْمٍ بُكْررَةً-أَمِيرُ الْمُؤْمِدِينَ   تِدْدَكُمْ بِالْكُوفَرةِكَارَ •
وقاً-الْاَصْرِ لَرى وَ مَعَر ُ الردِّرَّةُ تَ-فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سرُ

بِيدَةَ-تَاتِاِ ِ وَ كَارَ لَهَا طَرَفَارِ فَيَاِرفُ تَلَرى « 1»-وَ كَانَتْ تُسَمَّى السرَّ
اللَّ َ َا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّاُوا -أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُدَادِي

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نظارت دولت بر بازار
مِعُوا وَ أَرْتَوْا إِلَيْ ِ بِاُلُوبِهِمْ وَ-فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَ ُ أَلْاَوْا مَا بِأَ ْدِ هِمْ-•  سرَ

هُولَةِ وَ اقْتَ-فَيَاُو ُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ-بِآذَانِهِمْ رِبُروا مِرنَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسرُّ
لْكَرذِبَ وَ وَ جَانِبُوا ا-وَ تَزَ َّدُوا بِالْحِلْمِ وَ تَدَاهَوْا تَنِ الْيَمِينِ-الْمُبْتَاتِينَ

 أَوْفُروا وَ-وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لَرا تَاْرَبُروا الرِّبَرا-تَجَافَوْا تَنِ الظُّلْمِ
اٰ  وَ  -*اءَهُرمْٰ  اسَ أَشْيٰ  ا تَبْخَسُوا النّٰ  وَ  -ارَٰ  الْكَيْلَ وَ الْمِيز

وَاقِ الْكُو-*تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ نَ فَرةِ ثُرمَّ فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسرْ
. َرْجِعُ فَيَاْعُدُ لِلدَّاسِ

.3-151-5الكافي -(9)•

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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نظارت دولت بر بازار
وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ تَنْ أَبِير ِ تَرنْ « 2»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ •

نَجْرَارَ سَعْدِ بْنِ تَبْدِ اللَّ ِ تَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ تَنْ تَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
« 3»تَنْ تَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ تَنْ أَبِي جَعْفَرٍ   نَحْروَهُ 

.«4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْدَادِهِ تَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ ُ 
•______________________________

(.هامش المخطوط)السبتية -في نسخة-(1)
.3726-193-3الفاي  -(2)•
.6-402-أمالي الصدوق-(3)•
.17-6-7التهذ ب -(4)•

382: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
يدَابِ التِّجَارَةِأَبْوَابُ •
نَ الرِّبَابَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَاُّ ِ فِيمَا  َتَوَلَّاهُ وَ زِ َادَةِ التَّحَفُّظِ م1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ أَحْمَدَ « 2»-22794-1•

 نُبَاتَرةَ تَنْ الْأَصْبَغِ بْنِأَبِي الْجَارُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ تَنْ تُثْمَارَ بْنِ تِيسَى تَنْ 
 الْفِاْ َ ثُمَّ قَا َ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِدِينَ    َاُو ُ تَلَى الْمِدْبَرِ  َا مَعْشَرَ التُّجَّارِ

-هَذِهِ الْأُمَّرةِوَ اللَّ ِ لَلرِّبَا فِي-الْفِاْ َ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِاْ َ ثُمَّ الْمَتْجَرَ-الْمَتْجَرَ
دْقِ-أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الدَّمْلِ تَلَى الصَّفَا التَّراجِرُ -شُوبُوا أَ ْمَانَكُمْ بِالصرِّ

.إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَ َّ وَ أَتْطَى الْحَ َّ-فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي الدَّارِ
.«3»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ رَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ •

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
، و أورد ذ ل  تن 16-6-7، و التهذ ب 1-150-5الكافي -(2)•

.من هذه األبواب2من الباب 5الفاي  في الحد ث 
.3731-194-3الفاي  -(3)•

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
وَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّردٍ تَرنْ « 1»-22795-2•

مِيررُ قَا َ أَ: تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َطَلْ َةَ بْنِ زَيْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى تَنْ 
.مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ تِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ-الْمُؤْمِدِينَ  

.«2»وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُاْدِعَةِ مُرْسَلًا •

 382: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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طل ة بن زيد
طلحة برن ز رد أبرو الخرزرج -550207/الطاءباب/الدجاشيرجا •

الدهدي الشامي 
ذكرره. روى تن جعفر بن محمد تلير  السرالمراميو  اا  الخزري •

رنرا أخب. ل  كتاب  رو   جماتة  ختلرف بروا راتهم. أصحاب الرجا 
ميد بن حدثدا ح: حدثدا أحمد بن جعفر قا : الحسين بن تبيد اهلل قا 

ن حردثدا تلري بر: حدثدا محمد بن تبد اهلل بن غالب قرا : ز اد قا 
ة ترن حدثدا سيف بن تميرر: حدثدا محمد بن كليب قا : الحسن قا 

. مدصور بن  ونس تن طلحة بن ز د بكتاب 



50

طل ة بن زيد
طلحة بن ز د -372256/الواحدباب/الطاءباب/الطوسيفهرست•
أبري أخبرنا ابن. أن كتابه معتمدإال رامي الم هب ل  كتاب و هو •

ار تن جيد تن محمد بن الحسن بن الوليد تن محمد بن الحسن الصف
ا و أخبرنر. محمد بن الحسين تن محمد بن سدار تن طلحة بن ز رد

يل جماتة تن أبي المفضل تن حميد تن أبي محمد الااسم بن إسمات
. الارشي تن طلحة بن ز د
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طل ة بن زيد
-3-1464138/الطراءبراب.../جعفررأبريأصحاب/الطوسيرجا •

طلحة بن ز د 
. بتري•
طلحة -2-3081228/الطاءباب.../تبدأبيأصحاب/الطوسيرجا •

بن ز د الجزري 
. الارشي•
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التِّجَارَةِآدَابِ 
ي وَ كَارَ أَمِيرُ الْمُؤْمِدِينَ    َاُو ُ لَا  َاْعُدَرَّ فِرقَا َ *« 3»-22796-3•

.السُّوقِ إِلَّا مَنْ  َعْاِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ
دَادِهِ « 4»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا • يْخُ بِإِسرْ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَر ُ وَ رَوَاهُ الشرَّ

.وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَ ُ« 5»تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تِيسَى 

وَ رَنْ مُ َمَّدِ بْنِ يَ ْيَى رَنْ أَمْمَدَ بْنِ مُ َمَّدٍ رَنْ مُ َمَّدِ بْنِ يَ ْيَى رَنْ* •
طَلْ َةَ بْنِ زَيْدٍ رَنْ أَبِي رَبْدِ اللَّهِ ع 

 382: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
قَرا َ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيردُ فِري الْمُاْدِعَرةِ قَرا َ« 6»-22797-4•

ا  َحِلُّ لَر ُ لِيَعْلَمَ بِذَلِ َ مَ-الصَّادِقُ   مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَاَّ ْ فِي دِ دِ ِ
« 7»وَ مَنْ لَرمْ  َتَفَاَّر ْ فِري دِ دِر ِ ثُرمَّ اتَّجَررَ تَروَرَّطَ -مِمَّا  َحْرُمُ تَلَيْ ِ

.الشُّبُهَاتِ

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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التِّجَارَةِآدَابِ 
، و التهرذ ب 3725-193-3، و الفاي  23-154-5الكافي -(1)•

7-5-14.
.91-المادعة-(2)•
.23ذ ل حد ث 23-154-5الكافي -(3)•
.513ذ ل حد ث 3735-193-3الفاي  -(4)•
.14ذ ل حد ث 14-5-7التهذ ب -(5)•
.91-المادعة-(6)•
.في-في المصدر ز ادة-(7)•

 381: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا  ُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَاب2ِ« 8»•
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ سَهْلِ « 9»-22798-1•

وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ تَنْ تَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ تَنْ أَبِي ِ جَمِيعاً تَرنِزِ َادٍ بْنِ
ِِ تَنْ جَابِرٍ تَنْ أَبِري جَعْفَررٍ  رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامابْنِ مَحْبُوبٍ تَنْ 

كْررَةً مِرنَ  َغْتَدِي كُلَّ  َوْمٍ بُ-كَارَ أَمِيرُ الْمُؤْمِدِينَ   تِدْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ: قَا َ
وقاً-الْاَصْرِ لَرى وَ مَعَر ُ الردِّرَّةُ تَ-فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سرُ

بِيدَةَ-تَاتِاِ ِ وَ كَارَ لَهَا طَرَفَارِ فَيَاِرفُ تَلَرى « 1»-وَ كَانَتْ تُسَمَّى السرَّ
- َا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّاُوا اللَّ َ-أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُدَادِي

383-382: ، ص17ج وسائل الشيعة؛ 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
مِعُوا وَ أَرْتَوْا إِلَيْر ِ بِاُلُروبِهِمْ وَ سرَ -سَمِعُوا صَوْتَ ُ أَلْاَوْا مَا بِأَ ْدِ هِمْفَإِذَا •

هُولَةِ وَ اقْتَ-فَيَاُو ُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ-بِآذَانِهِمْ رِبُروا مِرنَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسرُّ
لْكَرذِبَ وَ وَ جَانِبُوا ا-وَ تَزَ َّدُوا بِالْحِلْمِ وَ تَدَاهَوْا تَنِ الْيَمِينِ-الْمُبْتَاتِينَ

 أَوْفُروا وَ-وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لَرا تَاْرَبُروا الرِّبَرا-تَجَافَوْا تَنِ الظُّلْمِ
اٰ  وَ  -*اءَهُرمْٰ  اسَ أَشْيٰ  ا تَبْخَسُوا النّٰ  وَ  -ارَٰ  الْكَيْلَ وَ الْمِيز

وَاقِ الْكُو-*تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ نَ فَرةِ ثُرمَّ فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسرْ
. َرْجِعُ فَيَاْعُدُ لِلدَّاسِ

.3-151-5الكافي -(9)•
رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام•

383-382: ، ص17ج وسائل الشيعة؛ 
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رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
تمررو برن -777290.../هرذاومن/العينباب/الدجاشيرجا [ 1/1]•

أبي المادام ثابت بن هرمز الحداد 
بي مولى بني رجل روى رن رلي بن ال سين و أبي جعفر و أ[ 1/2]•

بيد اهلل تن ل  كتاب لطيف أخبرنا الحسين بن ت.ربد اهلل رليه  السالم
ترن أبي الحسين بن تمام تن محمد بن الااسم بن زكر را المحراربي

. تباد بن  عاوب تن تمرو بن ثابت ب 
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رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
-1508141/العرينبراب.../جعفرأبيأصحاب/الطوسيرجا [ 2/1]•

تمرو بن ثابت -43
-3470248/العرينبراب.../تبردأبريأصحاب/الطوسيرجا [ 3/1]•

تمرو بن أبي المادام ثابت -379
. بن هرمز العجلي موالهم كوفي تابعي[ 4/1]•
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رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
-3797265/العرينبراب.../تبردأبريأصحاب/الطوسيرجا [ 5/1]•

تمرو بن أبي المادام -706
كوفي و اسم أبي الماردام ثابرت الحرداد روى تدهمرا تليهمرا [ 6/1]•

. السالم
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رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
حردثدي -738392/الجزءالخامس/الجزءاألو /الكشيرجا [ 7/1]•

حسن حمدو   بن نصير قا  حدثدي محمد بن الحسين تن أحمد بن ال
فدراء الميثمي تن أبي العرندس الكددي تن رجل من قر ش قا  كدا ب

ما أقل (  )قاتد فايل ل  ما أكثر الحاج فاا  (  )الكعبة و أبو تبد اهلل 
. ه ا من ال اج: الحاج فمر تمرو بن أبي المادام فاا 
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رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
تمر بن 73.../أحمدبنسهل/الغضائريإلبنالرجا /الغضائريابن[ 8/1]•

ثابت بن هرمز أبو المادام الحداد 
عفر روى تن تلي بن الحسين و أبي ج. مولى بدي تجل كوفي[ 9/1]•

. ضعيف جدا. و أبي تبد اهلل تليهم السالم
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رَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام
يتَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِاْدَام روي تد  ابن ابي تمير و صفوار بن  حي•
رواه الكليدي ترن تلري [ :  208/20/2]1/88/الشيعةوسائل[ 1/2]•

دام تن تن  تمرو بن أبي الماابن أبي رمير بن إبراهيم تن أبي  تن  
أر أباه   قا  لجماتة من الشيعة [ مثل ]أبي تبد اهلل  

محمرررد برررن [ :  3866/11/1]3/360/الشررريعةوسرررائل[ 2/1]•
تمررو تنصفوانبإسداده تن الحسين بن سعيد تن  [ ضمير]الحسن

بن أبي المادام تن أبي تبد اهلل   أن  وصف التيمم 
محمرد برن الحسرن [ :  3956/29/1]3/392/الشيعةوسائل[ 3/1]•

ن أبي تن  تمرو ب[ إشارة]صافوانبإسداده تن الحسين بن سعيد تن  
المادام تن أبي تبد اهلل   
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ تَنْ أَبِير ِ تَرنْ « 2»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ •

نَجْرَارَ سَعْدِ بْنِ تَبْدِ اللَّ ِ تَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ تَنْ تَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
« 3»تَنْ تَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ تَنْ أَبِي جَعْفَرٍ   نَحْروَهُ 

.«4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْدَادِهِ تَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ ُ 
وَ تَنْ تَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ تَنْ أَبِي ِ تَنِ الدَّروْفَلِيِّ تَرنِ« 5»-22799-2•

و ُ اللَّر ِ   مَرنْ بَرا َ وَ : السَّكُونِيِّ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ قَرا َ رَسرُ
وَ -عَنَّ الرِّبَراوَ إِلَّا فَلَا  َشْتَرِ َنَّ وَ لَا  َبِي-اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَا ٍ

.وَ الْحَمْدَ إِذَا بَا َ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى-الْحَلْفَ وَ كِتْمَارَ الْعَيْبِ
•______________________________

(.هامش المخطوط)السبتية -في نسخة-(1)

383: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
.3726-193-3الفاي  -(2)•
.6-402-أمالي الصدوق-(3)•
.17-6-7التهذ ب -(4)•
.2-150-5الكافي -(5)•

383: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
دُوقُ « 1»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْدَادِهِ تَرنْ تَلِريِّ بْرنِ إِبْررَاهِيمَ وَ • وَ رَوَاهُ الصرَّ

عْدٍ تَرنْ إِبْررَاهِيمَ بْرنِ « 2»مُرْسَلًا  وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَا ِ تَنْ أَبِي ِ تَنْ سرَ
.«4»وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُاْدِعَةِ مُرْسَلًا « 3»هَاشِمٍ 

 384: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
وَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى تَنْ أَحْمَدَ بْرنِ مُحَمَّردِ بْرنِ « 5»-22800-3•

و ُ تِيسَى رَفَعَ الْحَدِ ثَ قَا َ كَارَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُو ِ اللَّر ِ    َاُر
بُ ُأَرْبَ ٌسَمِعْتُ رَسُو َ اللَّ ِ    َاُو ُ  إِذَا-مَرنْ كُرنَّ فِير ِ طَرابَ مَكْسرَ

لَاا  َ وَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِ-لَا يُدَلِّسُوَ لَ ْ يَ ْمَدْ وَ إِذَا بَا َ -لَ ْ يَعِبْاشْتَرَى 
.يَ ْلِفُ

 384: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
و ُ اللَّر ِ : مُحَمَّدُ بْنُ تَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَا َ« 6»-22801-4• قَا َ رَسرُ

بْعَثُورَ  َوْمَ    َا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَاَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِ  ُ تُ
.الْاِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنْ صَدَقَ حَدِ ثُ ُ

 384: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
قَا َ وَ قَا َ رَسُو ُ اللَّ ِ   التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَراجِرُ « 7»-22802-5•

.إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَ َّ وَ أَتْطَى الْحَ َّ-فِي الدَّارِ

ونُوا« 8»-22803-6• رَ التُّجَّرارِ صرُ أَمْروَالَكُمْ قَا َ وَ قَا َ    َا مَعْشرَ
يهَا تُطَيَّبْ لَكُمْ وَ أَ ْمَانَكُمُ الَّتِي تَحْلِفُورَ فِ-بِالصَّدَقَةِ تُكَفَّرْ تَدْكُمْ ذُنُوبُكُمْ

.تِجَارَتُكُمْ

 384: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 

•______________________________
.18-6-7التهذ ب -(1)

.3727-194-3الفاي  -(2)•
.38-285-الخصا -(3)•
.91-المادعة-(4)•
.18-153-5الكافي -(5)•
.3728-194-3الفاي  -(6)•
مرن هرذه 1مرن البراب 1، و أورده فري الحرد ث 3729-194-3الفاي  -(7)•

.األبواب
.3730-194-3الفاي  -(8)•

 384: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
اتِ تَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَ« 1»-22804-7•

تِّجَارَةِ أَرَادَ بَعْضُ أَوْلِيَائِدَا الْخُرُوجَ لِل: تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى قَا َ
تَشِيرَهُ فَأُسَلِّمَ تَلَيْ ِ وَ أَسْ-لَا أَخْرُجُ حَتَّى يتِيَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ  -فَاَا َ

و-وَ أَسْأَلَ ُ الدُّتَاءَ لِي-فِي أَمْرِي هَذَا  ِ قَا َ فَأَتَاهُ فَاَا َ لَ ُ  َا ابْرنَ رَسرُ
ي وَ إِنِّي يلَيْتُ تَلَى نَفْ-إِنِّي تَزَمْتُ تَلَى الْخُرُوجِ إِلَى التِّجَارَةِ-اللَّ ِ سرِ

لِيوَ أَسْتَشِيرَكَ وَ أَسْأَلَ َ الدُّتَاءَ -أَرْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَلْاَاكَ

 385: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
تَكْتُمْ وَ لَا-فَدَتَا لَ ُ وَ قَا َ   تَلَيْ َ بِصِدْقِ اللِّسَارِ فِي حَدِ ثِ َ-قَا َ•

وَ - َحِرلُّا لَغَبْدَ ُ وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ فَإِرَّ -تَيْباً  َكُورُ فِي تِجَارَتِ َ
خَفْ وَ أَتْصِ الْحَ َّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَ-لَا تَرْضَ لِلدَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَى لِدَفْسِ َ

- الْاِيَامَةِمَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ  َوْمَ-فَإِرَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ-وَ لَا تَخُنْ
لتَّاجِرُ وَ ا-فَإِرَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا الدَّارَ-وَ اجْتَدِبِ الْحَلْفَ

وَ إِذَا تَزَمْتَ تَلَى السَّفَرِ أَوْ حَاجَرةٍ -فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَتْطَى الْحَ َّ وَ أَخَذَهُ
 جَردِّهِ فَإِرَّ أَبِي حَدَّثَدِي تَنْ أَبِي ِ تَنْ-فَأَكْثِرِ الدُّتَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ-مُهِمَّةٍ

ورَةَ كَمَا  ُعَلِّرمُ السرُّ -كَارَ  ُعَلِّمُ أَصْحَابَ ُ الِاسْتِخَارَةَ-أَرَّ رَسُو َ اللَّ ِ  
.مِنَ الْاُرْيرِ الْحَدِ ثَ

 385: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
. «2»وَ  َأْتِي مَا  َدُ ُّ تَلَى بَعْضِ الْمَاْصُودِ : أَقُو ُ•
.160-فتح االبواب-(1)•

 385: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَ َبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِما 
. من هذه األبواب7، 4، 3 اتي في األبواب -(2)•
•

 385: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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ا سترسال
ن غررب:  اررا ]االسترسررا  إلررى شرري ء كاالسررتئداس و الطمأنيدررة، و •

[المسترسل إلي  ربا
•

241: ، ص7كتاب العين؛ ج 
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غَبْنِ الْمُيْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
ازِ بَابُ حُكْمِ رِبْحِ الْإِنْسَارِ تَلَى مَنْ  َعِدُهُ بِالْإِحْسَارِ وَ تَدَمِ جَرو9َ« 1»•

غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َحْيَى تَنْ أَحْمَردَ « 2»-22828-1•

 تَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تِيسَى تَنْ تَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَارَ تَنْ تَلِيِّ بْنِ
جُرلُ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ سَمِعْتُ ُ  َاُو ُ إِذَا قَا َ الرَّرَجُلٍالرَّحِيمِ تَنْ 

. َحْرُمُ تَلَيْ ِ الرِّبْحُ-لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَ َ
«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْدَادِهِ تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تِيسَى •
«4»فَاَدْ حَرُمَ تَلَيْ ِ الرِّبْحُ : وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ ُ قَا َ•

 395: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُيْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
.«6»لِمَا  َأْتِي « 5»حَمَلَ ُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ تَلَى الْكَرَاهَةِ : أَقُو ُ•
وَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّردِ بْرنِ « 7»-22829-2•

ي تَنْ إِسْحَاقَ بْنِ تَمَّارٍ تَنْ أَبِأَبِي جَمِيلَةَ خَالِدٍ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَلِيٍّ تَنْ 
.سُ ْتٌ« 8»غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ : تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ

 395: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُيْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
•______________________________

أحاد ث5في  9الباب -(1)
.9-152-5الكافي -(2)•
.21-7-7التهذ ب -(3)•
.3984-272-3الفاي  -(4)•
.1000-، مدتهى المطلب140-1، مسال  األحكام 20-2راجع شرائع االسالم -(5)•
.من هذه األبواب10من الباب 4 اتي في الحد ث -(6)•
.من أبواب الخيار17من الباب 1، و أورده في الحد ث 14-153-5الكافي -(7)•
(.384-3-رسل-الااموس)انبسص و استانس -استرسل إلي -(8)•
.من أبواب الخيار17من الباب 2، و أورده في الحد ث 15-153-5الكافي -(9)•

 395: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُيْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ

وَ تَدْهُمْ تَنْ أَحْمَدَ تَنْ تُثْمَارَ بْنِ تِيسَى تَنْ مُيَسِّرٍ« 9»-22830-3•
.غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ: أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َتَنْ 

.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالْأَوَّ ِ •

 396: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُيْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ

ادِقُ   : مُحَمَّدُ بْنُ تَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَا َ« 2»-22831-4• قَرا َ الصرَّ
.غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ

   وَ بِإِسْدَادِهِ تَنْ تَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ« 3»-22832-5•
.غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا: قَا َ

 396: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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إِقَالَةِ النَّادِمِ
بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَالَةِ الدَّادِمِ وَ تَدَمِ وُجُوبِهَا3« 3»•
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ تَرنْ تَلِريِّ « 4»-22805-1•

بَاطٍ تَرنْ بْنِ مِ مُحَمَّدٍ الْاَاسَانِيِّ تَنْ تَلِيِّ بْنِ أَسرْ تَبْردِ اللَّر ِ بْرنِ الْاَاسرِ
: قَا َبَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ تَنْ الْجَعْفَرِيِّ 

مِنَ مَتَّى  اَ -رَسُولَ اللَّهِ ص لَ ْ يَأْذَنْ لِ َكِي ِ بْنِ مِزَامٍ فِي تِجَارَتِهِإِنَّ •
.وَ أَ ْ َ الْ َقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ-لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ

.15-5-7، التهذ ب 4-151-5الكافي -(4)•

385: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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إِقَالَةِ النَّادِمِ
وَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ تَرنْ « 1»-22806-2•

« 3»تَنْ هَارُورَ بْنِ حَمْرزَةَ « 2»( مُحَمَّدِ بْنِ تَلِيِّ بْنِ زَ ْدِ بْنِ إِسْحَاقَ)
: تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ

.أَقَالَهُ اللَّهُ رَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-رَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْ ٍأَيُّمَا •
•______________________________

.16-153-5الكافي -(1)
برن تن  ز رد، (ابو سمينه  عيف)رليم مد بن -في المصدر-(2)•

. ز د بن إسحاق-إسحاق، و في التهذ ب
.تن أبي حمزة-في المصدر ز ادة-(3)•

 386: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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إِقَالَةِ النَّادِمِ

أَ ُّمَا مُسْلِمٍ أَقَا َ مُسْلِماً نَدَامَةً فِري-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ ُ قَا َ•
«4»الْبَيْعِ 

« 5»وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَارِ بِسَدَدِهِ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَ ُ •
و« 6»بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْدَادِهِ تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تِيسَى مِثْلَ ُ مُحَمَّدُ •
.بِإِسْدَادِهِ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  َعْاُوبَ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَ َُِ •
.3738-196-3الفاي  -(4)•
.1-72-مصادقة االخوار-(5)•
.26-8-7التهذ ب -(6)•

 386: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



83

إِقَالَةِ النَّادِمِ
مَاتَةَ تَرنْ « 7»-22807-3• وَ بِإِسْدَادِهِ تَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سرَ

أَلْتُ أَ: قَا َهُذَ ْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّارِ صَفْوَارَ تَنِ ابْنِ مُسْكَارَ تَنْ  بَرا سرَ
لَرى أَوِ الثَّروْبَ فَيَدْطَلِر ُ بِر ِ إِ-تَبْدِ اللَّ ِ   تَنِ الرَّجُلِ  َشْتَرِي الْمَتَرا َ

 لَرا إِلَّرا قَا َ-شَيْئاً فَيَبْدُو لَ ُ فَيَرُدُّهُ هَلْ  َدْبَغِي ذَلِ َ لَ ُوَ لَمْ  ُدْفِذْ-مَدْزِلِ ِ
.أَرْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِ ِ

9مرن البراب 5، و أورده في الحد ث 255-59-7التهذ ب -(7)•
.من أبواب الخيار

 386: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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إِقَالَةِ النَّادِمِ
تَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ تَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُاْدِعِ تَنْ أَبِي« 1»-22808-4•

أَقَالَ ُ اللَّر ُ تَرزَّ وَ جَرلَّ-أَ ُّمَا مُسْلِمٍ أَقَا َ مُسْلِماً بَيْعَ نَدَامَةٍ: اللَّ ِ   قَا َ
.تَثْرَتَ ُ  َوْمَ الْاِيَامَةِ

•______________________________
.98. المادع-(1)

 387: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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إِقَالَةِ النَّادِمِ
وَ فِي الْخِصَا ِ تَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَروِيِّ تَرنْ « 2»-22809-5•

هْررَارَ تَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ تَنْ أَبِي ِ تَنْ تُثْمَارَ بْنِ تِيسَى تَنْ سَمَاتَةَ بْنِ مِ
:تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ

أَوْأَقَاالَ نَادِمااً مَرنْ -أَرْبَعَةٌ  َدْظُرُ اللَّ ُ تَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ  َوْمَ الْاِيَامَةِ•
.أَوْ أَتْتَ َ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ تَزَباً-أَغَاثَ لَهْفَارَ

من 12من الباب 4، و أورده في الحد ث 55-224-الخصا -(2)•
.أبواب مادمات الدكاح

 387: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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إِقَالَةِ النَّادِمِ

.«4»وَ  َأْتِي مَا  َدُ ُّ تَلَيْ ِ « 3»وَ تَاَدَّمَ مَا  َدُ ُّ تَلَى ذَلِ َ : أَقُو ُ•
من 6من الباب 3تادم ما  د  تلى بعض الماصود في الحد ث -(3)•

مرن أبرواب 122من البراب 24أبواب فعل المعروف، و في الحد ث 
.العشرة

، و فري 2، 1 اتي ما  د  تلرى بعرض الماصرود فري البرابين -(4)•
من أبواب 17من أبواب الخيار، و في الباب 15من الباب 1الحد ث 

.احكام العاود

 387: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْإِمْسَانِ فِي الْبَيْ ِ
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَارِ فِي الْبَيْعِ وَ السَّمَاح4ِ« 5»•
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ أَحْمَدَ « 6»-22810-1•

يْنِ بْرنِ  بْنِ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ تَنْ أَبِير ِ تَرنْ خَلَرفِ بْرنِ حَمَّرادٍ تَرنِ الْحُسرَ
جَاءَتْ زَ ْدَبُ الْعَطَّارَةُ إِلَرى: تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ« 1»الْهَاشِمِيِّ  َزِ دَ

إِذَا فَاَرا َ الدَّبِريُّ  -نِسَاءِ الدَّبِيِّ   فَجَاءَ الدَّبِيُّ   فَإِذَا هِيَ تِدْدَهُنَّ
فَاَا َ -و َ اللَّ ِقَالَتْ بُيُوتُ َ بِرِ حِ َ أَطْيَبُ  َا رَسُ-أَتَيْتِدَا طَابَتْ بُيُوتُدَا

ي  فَإِنَّر ُ أَتْاَرى لِلَّر ِ وَ « 2»رَسُو ُ اللَّ ِ   إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِدِي وَ لَا تَغُشرِّ
.أَبْاَى لِلْمَا ِ الْحَدِ ثَ

 387: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْإِمْسَانِ فِي الْبَيْ ِ
من 86من الباب 6، و أورده في الحد ث 5-151-5الكافي -(6)•

.أبواب ما  كتسب ب 
.الحسين بن ز د الهاشمي-في المصدر-(1)•
(.هامش المخطوط)تغبدي -في نسخة-(2)•

 387: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْإِمْسَانِ فِي الْبَيْ ِ

وَ تَرنْ مُحَمَّردِ بْرنِ « 3»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ تَلَى يخِررِهِ وَ •
وَارَ  َحْيَى تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ تَنْ تَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَارَ تَنْ صَفْ

.«4»تَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَ ُ 

.3985-272-3الفاي  -(3)•
.143-153-8الكافي -(4)•

 388: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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