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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
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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5
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لنَّارِقَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ امَنْعِ 

رِبَابُ كَرَاهَةِ مَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ النَّا38« 5»•
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 6»-22958-1•

ُُنِِ ِّ  عََّنْيَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السََّّ
عََّهُ فََّإِنَّ مَنْ-لَا تُمَاِِعُنا قَرْضَ الْخَمِيَّرِ وَ الْخُبَّْزِ: جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ

.يُنرِثُ الْفَقْرَ

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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لنَّارِمَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ ا
•______________________________

.697-158-7التهذيب -(1)
.3988-273-3الفقيه -(2)•
.15-177-5الُاف  -(3)•
.11-2أمال  الطنس  -(4)•
أحاديث3فيه 38الباب -(5)•
.718-162-7التهذيب -(6)•
 446: ، ص17وسائل الشيعة، ج •

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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لنَّارِمَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ ا
.«1»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَُُّنِِ ِّ مِثْلَهُ وَ •
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُنبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمََّّدِ « 2»-22959-2•

عَنْ أَبَِّ  عَبَّْدِ « 3»بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِ  الْبَخْتَرِيِّ 
.قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ: اللَّهِ ع قَالَ

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(وهببن وهب )البختريأبو 
–1155430/الناوباب/النجاش رجال[ 1/1]•
سد بن بن وهب بن عبد اهلل بن زمعة بن األسند بن المطلب بن أوهب •

عبد العزى أبن البختري 
ث و لَّه أحاديَّكذاباروى عن أب  عبد اهلل عليه السالم و كان [ 1/2]•

. الم بأمهتزوج أبو عبد اهلل عليه الس: قال سعد. مع الرشيد ف  الُذب
دثنا حَّ: أخبرِا العباس بن عمر الُلنذاِ  قال. له كتاب يرويه جماعة

: لحميري قالحدثنا عبد اهلل بن جعفر ا: عل  بن الحسين بن بابنيه قال
و و لَّه كتَّاب األلنيَّة. حدثنا السندي بن محمد عن أبَّ  البختَّري

ات النب  الرايات و كتاب منلد أمير المؤمنين عليه السالم و كتاب صف
. صلى اهلل عليه و آله
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(وهببن وهب )البختريأبو 
303/عبداهللباب/العينباب/الطنس فهرست[ 2/1]•
م بأمَّه و تزوج أبن عبد اهلل عليه السال. كتاب عن صاحب المغازيله •

يد و أعن  أم وهب بن وهب و كان قاض  القضاة ببغداد من قبل الرشَّ
عة عَّن أخبرِا بهذا الُتاب جما. ال يعول على ما ينفرد بهضعيفهن 

اهلل بَّن عن عبد( أحمد بن أب  عبد اهلل)أب  المفضل عن ابن بطة عن 
. يحيى
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(وهببن وهب )البختريأبو 
وهب بَّن وهَّب -779487/وهبباب/الناوباب/الطنس فهرست[ 3/1]•

أبن البختري 
أخبرِا جماعة عن محمد بن . له كتاب. و هن عام  المذهبضعيف[ 4/1]•

صفار عل  بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن ال
َِّا و أخبر. عن إبراهيم بن هاشم و السندي بن محمد عَّن أبَّ  البختَّري

بَّ  جماعة عن أب  المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أب  عبَّد اهلل عَّن أ
سنل اهلل و له كتاب منلد أمير المؤمنين عليه السالم و خبره مع ر. البختري

مَّد أخبرِا أحمد بن عبدون عن الدوري عن أب  مح. صلى اهلل عليه و آله
مَّد ابن أخ  طاهر العلني عن الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن مح
اِ  بن زيد بن عل  عن حجر بن محمد الشام  عن سهل بن رجاء الصَّنع

. و ذكره بطنله(... عليه السالم)عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد 
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(وهببن وهب )البختريأبو 
19-4724317/الَّناوباب.../عبدأب أصحاب/الطنس رجال[ 5/1]•

وهب بن وهب أبن البختري -
. القرش  المدِ [ 6/1]•
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(وهببن وهب )البختريأبو 
ذكَّر أبَّن -558309/الجزءالرابَّع/الجزءاألول/الُش رجال[ 7/1]•

ل  بَّن سَّلمه الحسن عل  بن قتيبة ابن محمد بن قتيبة القتيب  عن ع
ن األسند أبن البختري اسمه وهب بن وهب بن كثير بن زمعة ب: الُنف 

أبَّن قَّال: و قال عل  أيضا(. صلى اهلل عليه و آله)صاحب رسنل اهلل 
. أكذب البريةكان أبن البختري من : محمد الفضل بن شاذان
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(وهببن وهب )البختريأبو 
–559309/الجزءالرابع/الجزءاألول/الُش رجال[ 8/1]•

ال بن مسعند قال حدثن  عل  بن الحسن علَّ  بَّن فضَّال قَّمحمد •
أبَّ  حدثنا محمد بن النليد البجل  قال حدثنا العباس بن هالل عَّن

ري كان قال العباس سمعت رجال يخبر أن أبا البخت( ع)الحسن الرضا 
ن الحسن أن النار تستأمر ف  قرش  سبع مرات قال فقال له أب: يحدث

عليها مالئُة غَّال  شَّداد ي يعصَّنن اهلل مَّا: قد قال اهلل عز و جل
( -6: -66أمرهم و يفعلنن ما يؤمرون 
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(وهببن وهب )البختريأبو 
ثَّه أن أبَّا البختَّري و حدي( ع)العباس و ذكر رجل ألب  الحسن قال •

على لقد كذب( ع)عن جعفر و كان الرجل يُذبه فقال له أبن الحسن 
اهلل و مالئكته و رسله

( ع)ده ذكر أبن الحسن عن أبيه أِه خرج مع أب  عبد اهلل جعفر جَّثم •
ري فنقَّ  و إلى ِخله حتى إذا كان ببعض الطريق لقيته أم أب  البختَّ

اِصَّر  عدل وجه دابته فأرسلت إليه بالسالم فرد عليها السالم فلمَّا
  أبنه و جده إلى المدينة أتى قنم جعفَّرا فَّذكروا لَّه خطبتَّه أم أبَّ

. البختري؟ فقال لهم لم أفعل
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لنَّارِمَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ ا
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ « 4»-22960-3•

ا قَالَ أَبُن عَبْدِ اللََّّهِ ع لََّ: مَحْبُنبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
أَهَّْلِ فَإَِِّهُ يَجْلِبُ الَّرِّزْقَ عَلََّى-تُمَاِِعُنا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ

.مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مََُارِمِ الْأَخْلَاقِ-الْبَيْتِ

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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لنَّارِمَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ ا
.«5»وَ يَأْتِ  مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُنلُ•

•______________________________
.3973-269-3الفقيه -(1)

، و أورده عن قرب ايسناد ف  الحَّديث 19-308-5الُاف  -(2)•
.من أبناب إحياء المنات5من الباب 2

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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لنَّارِمَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ ا
(.هامش المخطنط)ابن أب  البختري -ف  ِسخة-(3)•
.47-315-5الُاف  -(4)•
من أبناب 21من هذه األبناب، و ف  الباب 39يات  ف  الباب -(5)•

.الدين

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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