
61 (مکتب و نظام اقتصادی اسالم)اکبر  فقه30-10-99



2

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، 



3

نهادهاى غيردولتى

نهاد بازار

بازار سرمايه. 1

بازار كار. 2

بازار كاال وخدمات. 3

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 



4

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 



5

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
لَيْهِ بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً وَ يَجِبُ ع7َ« 1»•

الْوَفَاءُ فِي الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَننْ أَبِينهِ « 2»-22820-1•

مِنِينَ ع مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْ: عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
هُ فَقَنالَ لَن-عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي

.أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ
.«3»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا •

 392: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِندٍ « 4»-22821-2•

.لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْننِ « 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ •

.وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ« 6»إِبْرَاهِيمَ 

 392: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّندِ بْننِ « 7»-22822-3•

بْدِ اللَّهِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَ
.لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ الْمِيزَانُ: ع قَالَ

«8»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ •
•______________________________

أحاديث7فيه 7الباب -(1)
.20-7-7، التهذيب 8-152-5الكافي -(2)•

 392: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
.3736-196-3الفقيه -(3)•
.5-160-5الكافي -(4)•
.475-110-7التهذيب -(5)•
.43-11-6التهذيب -(6)•
.1-159-5الكافي -(7)•
.44-11-7التهذيب -(8)•

392: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
ى يَمِيلَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّوَ •

«1»اللِّسَانُ 
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَكُنونُ الْوَفَناءُ حَتَّنى : ثُمَّ قَالَ« 2»-22823-4. •

.يَرْجَحَ
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ « 3»-22824-5•

مَنْ أَخَنذَ الْمِينزَانَ : قَالَ: بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى « 4»بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ 

.فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً
حَاقَ بْننِ عَمَّنارٍ • يْخُ « 5»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسنْ وَ رَوَاهُ الشنَّ

.«6»بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ 
 393: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
قُلْتُ: قَالَعُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ « 7»-22825-6•

ينهِ مِننَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِني إِلَيْنهِ فِ
انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَندََِ وَ قَندْ نَوَيْنتَ الْوَفَناءَ « 8»الْوَفَاءِ فَقَالَ 

تَ مِننْ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْن
.أَهْلِ النُّقْصَانِ

.«9»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ •

 393: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً

•______________________________
.3747-198-3الفقيه -(1)

 393: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
.3748-198-3، الفقيه 43-11-7، التهذيب 5-160-5الكافي -(2)•
.2-159-5الكافي -(3)•
(.هامش المخطوط)ياخذه -في نسخة من الفقيه-(4)•
.3746-197-3الفقيه -(5)•
.46-11-7التهذيب -(6)•
.3-159-5الكافي -(7)•
ك ، و كنذل(هنامش المخطنوط( )عليه السالم)أبو عبد اهلل -في نسخة زيادة-(8)•

.المصدر
.45-11-7التهذيب -(9)•
.27-قرب االسناد-(10)•

 393: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ نَاقِصاً وَ يُعْطِيَ رَاجِحاً
نَا« 10»-22826-7• دِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِني قُنرْبِ الْإِسنْ

دِ قَالَ أَبُو عَبْ: مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَبْنِ عَنِ السِّنْدِيِّ
 مَنا اللَّهِ ع إِنَّ فِيكُمْ خَصْلَتَيْنِ هَلَكَ بِهِمَا مَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْنأُمَمِ قَنالُوا وَ

.هُمَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الْمِكْيَالُ وَ الْمِيزَانُ
.«1»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

 394: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُحْسِنْالتَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ إِذَا لَمْ كَرَاهَةِ 
394: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج •
بَابُ كَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ إِذَا لَمْ يُحْسِن8ْ« 2»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَندَ « 3»-22827-1•

عْضِِ بَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَننْ 
وَ هُوَ -قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَأَصْحَابِنَا 

قُولُونَ قُلْتُ يَ-قَالَ فَمَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ-إِذَا كَانَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ
.لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ« 4»قَالَ هَذَا -لَا يُوفِي

394: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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يُحْسِنْالتَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ إِذَا لَمْ كَرَاهَةِ 
« 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ •

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَفْصٍعَنْ « 6»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُيَسِّرٍ وَ •
.«7»ع 

•______________________________
، و 1من الباب 1تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث -(1)

، 6من هذه األبواب، و في البابين 2من الباب 7، 5، 1في األحاديث 
.من أبواب عقد البيع و شروطه26

فيه حديث واحد8الباب -(2)•

394: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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يُحْسِنْالتَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ إِذَا لَمْ كَرَاهَةِ 
.4-159-5الكافي -(3)•
(.هامش المخطوط)هو ممن -في الفقيه-(4)•
.47-12-7التهذيب -(5)•
-قينه، و في الف(هامش المخطوط)ميسرة -في نسخة من الفقيه-(6)•

.ميسر بن حفص
.3745-197-3الفقيه -(7)•

394: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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حفص بن سالم أبو والد الحناط
حفص بنن سنالم أبنو والد -347135/الحاءباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

الحناط 
هلل ابن فضال حفص بن يونس مخزومي روى عن أبي عبند ا: و قال[ 1/2]•

. و العباسو قيل إنه من موالي جعفي ذكره أب. ال بأس بهثقة[ عليه السالم]
سن بنن حدثنا الح: له كتاب يرويه الحسن بن محبوب أخبرنا ابن نوح قال

مند حدثنا أح: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا ابن بطة قال: حمزة قال
. حدثنا الحسن بن محبوب عن حفص بكتابه: بن محمد قال

حفص بن سالم -245159/حفصباب/الحاءباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
نناه روي. لنه أصنل. كوفي مولى جعفنيثقةيكنى أبا والد الحناط [ 3/1]•

باإلسناد األول عن أحمد بن محمد بن عيسى عنن ابنن أبني عمينر عنن 
. الحسن بن محبوب عن حفص
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حفص بن سالم أبو والد الحناط
-2316188/الحناءبناب.../عبندأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 4/1]•

حفص بن يونس أبو والد -173
. الحناط اآلجري[ 5/1]•
-2476197/الحناءبناب.../عبندأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 6/1]•

حفص بن سالم أبو والد -333
. الحناط مولى جعفي كوفي[ 7/1]•
حفنص 37.../عبندأبيأصحاب.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجال[ 8/1]•

بن سالم أبو والد 
. مولى جعفي كوفي[ 9/1]•
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غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
ازِ بَابُ حُكْمِ رِبْحِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَنْ يَعِدُهُ بِالْإِحْسَانِ وَ عَدَمِ جَنو9َ« 1»•

غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَندَ « 2»-22828-1•

 عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
جُنلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّرَجُلٍالرَّحِيمِ عَنْ 

.يَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّبْحُ-لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ
«3»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى •
«4»فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الرِّبْحُ : وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ•

 395: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
.«6»لِمَا يَأْتِي « 5»حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْكَرَاهَةِ : أَقُولُ•
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّندِ بْننِ « 7»-22829-2•

ي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِأَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ خَالِدٍ عَنْ 
.سُحْتٌ« 8»غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ : عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

 395: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
عبد اهلل بن جبلة الكنانيأَبو جَمِيلَةَ •
ثقةواقفي: تقويم •
(جخ،قي)الكاظم عليه السالم: طبقة •
(جش،قي)الكناني: لقب •
(جش)أبومحمد: كنية •
(جش)،سنة تسع عشرة و مائتين219: وفاة •
. مفضضضضضضضل بضضضضضضن صضضضضضضال هضضضضضضو جميلضضضضضضة أبضضضضضضو •

(390.../ذكرفيفصل.../منالجزءاألول/داودابنرجال)

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

أحاديث5فيه 9الباب -(1)
.9-152-5الكافي -(2)•
.21-7-7التهذيب -(3)•
.3984-272-3الفقيه -(4)•
.1000-، منتهى المطلب140-1، مسالك األحكام 20-2راجع شرائع االسالم -(5)•
.من هذه األبواب10من الباب 4ياتي في الحديث -(6)•
.من أبواب الخيار17من الباب 1، و أورده في الحديث 14-153-5الكافي -(7)•
(.384-3-رسل-القاموس)انبسط و استانس -استرسل إليه-(8)•
.من أبواب الخيار17من الباب 2، و أورده في الحديث 15-153-5الكافي -(9)•

 395: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ« 9»-22830-3•

.غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَعَنْ 
.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَالْأَوَّلِ •

 396: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
ادِقُ ع : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 2»-22831-4• قَنالَ الصنَّ

.غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ
 ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ« 3»-22832-5•

.غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا: قَالَ

 396: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْ ِ 
ارَةِ أَوْ بَابُ كَرَاهَةِ الرِّبْحِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ لِلتِّج10َ« 5« »4»•

لَنى قُنوتِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيلِ الرِّبْحِ وَ الِاقْتِصَارِ عَ
يَوْمٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الرِّبْحِ وَ لَوْ عَلَى الْمُضْطَرِّ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّندِ « 6»-22833-1•
عَننْ بَضةَ صَالِ ِ بْنِ عُقْبْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ 

رِبْنحُ :سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَنالَ
نْ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِنأَكْثَرَ مِنرِبًا الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ 

تَرِيَهُيَوْمِنكَ فَارْبَحْ عَلَيْنهِ قُنوتَ دِرْهَمٍ مِائَةِ  أَوْ يَشنْ
.لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ

396: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الْمُؤْمِنِعَلَى الرِّبْ ِ 
.من أبواب الخيار17ياتي ما يدل عليه في الباب و •
أحاديث5فيه 10الباب -(5)•
، و االستبصنار 23-7-7، و التهنذيب 22-154-5الكافي -(6)•

3-69-232.

ل بنن بن إسنماعيمحمد الكثارثقةصَالِ ِ بْنِ عُقْبَةَ •
عنهبزيع

396: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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