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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 جشالن  
 )مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره(

(31) 
 اجش أخص مطلقًا من النجشالتن

) اههلى اهلل عليههه مث انهه قههد ي ههال ان ال نها م أخهه  نطل هها  نههن الهنبم ألن األاهه  يف بههاب ال فاعه  ال  ابهه   ههال يصهه  االسه دالل ب ولههه 
ابـ ُروا)) وآله وسلم (  صهاعدا   اثنهانيزيهد  على عموم حرنة النبم،   خ   حرنة النبم بإحدى اهورنيني  انها ان  (1)((َل  تـ ن اج ُشوا و  َل  ت د 

وانا ان ميدح أحدمها املثمن واآلخر الهثمن أو ان يزيهد احهدمها يف قيمهة السهلعة واآلخهر  ... اخل أو ان ميدح اثنان  صاعدا  السلعة،يف مثن السلعة
لكنهمهها أخهه  نههن   بههاب ال فاعههصههدا ال نهها م و يويف الصههورنيني  ،يف قيمههة الههثمن لمهها لههو لانهها بلههاع ني لمهها لههو بههاا  ار  ن ابهه  ألهه   ههاة

عههدها املههدعى وهههو حرنههة الههنبم نطل هها  إضهها ة إا ان الصههورة الثانيههة )بعيههدة( عههن وههاهر املههرا  بههه)النبم وال نهها م( لمهها قالههه االيههروا  ولعهه  ب  
 لندرهتا وغلب غريها غلبة نو بة لالنس الذهين هبا  االنصراف إليها عنها.

 األجوبة:
 و و  أربعة ار ية  وميكن اجلواب عن هذا اإل كال بأحد

 باب التفاعل قد يراد به المجرد -3
 (2))اجملر ( وننه قولك )نيعاا اهلل ونيسانى(  ان املرا  به عال ومساان باب ال فاع  قد يرا  به األول: 

 نا ر أو قلي  ال يصار إليه إال ب رينة. مبعنا ال فاع   لونوقد جياب بان هذا املثال وإن ا  إال ان  
ا بههان ال رينههة نو ههو ة وهههي ان لههال  نههن النهها م واملنبههو  عليههه لأنههه يعلههو علههى اآلخههر  هههذا يزيههد و ا  يزيههد أو هههذا  ههاول وقههد يههر   هههذ

ننهمهها يثهههري اآلخههر إا خههالف نههها يريههد  واإلثههارة ههههي أو ي هههال  ان لههال  ، -ومههها اههورنيان نهههن اههور املنا  ههة  –الزيهها ة و ا   ههاول الن يصهههة 
 ه أي أثار  لما سيأيت.   أن  َ م إ  نََ املوضوا له األالي للنب

 وقد يكون بلحاظ المجموع -4
وعليه  إ ا نم زيد عمروا  ونهم بكهر خالهدا  ونهم سهال سهويلما   انهه  ،ان باب ال فاع  قد يكون بلحاظ اجملموا ال ل   ر   ر  الثاني:

 ان ال وم نينا  وا.يصدا 
  لى قسمنيبه برهانه، ان اخلطابات ع الذيوالسر يف  لك، 

 .اس عمال باب ال فاع  على امل ابلة وامل ارلة وقيام ل  ننها بعكس نا ي وم به اآلخر  ارة نيكون نو هة إا  خصني  ههنا ي وق  
ا( يكون اخلطهاب قانونيها  نو هها  إا النهوا لمها يف )ال نينا  هو( و)ال نيهدابروا( و)نيعهاونوا علهى اله  وال  هوى( و)ال نيباغلهوا( و)نيكها لو ونيارة 

إال انههه ي ح هههن بكههون ههههذا حاسههدا  لهههذا  والثالهه  للرابههه   –عكههس الو هههه األول  –وإن سهههلمنا ا ههيفااه يف ال فاعههه  وغريههها وهنهها  هههان ال  ابهه  
                                                           

 .282نعا  األخبار ص (1)
 –ام لالسههاعات واأليهه  –لههزنن ولههذلك )ني هها م الههزنن(  ههان املههرا  بههه قههدم وأاههب  قههدميا  لكههن قههد ي ههال  ان ال عبههري بال  هها م لنك ههة أ بيههة نسهه بطنة وهههي ا ههيفا  ان ق طَهه  ا (2)

 نيساب ت  يما بينها يف ال  ا م واالنصرام.
 غلبهها به  لعه  ال عبهري بهه)نيعاا( ولذلك )نيسان  زيد(  هان املهرا  بهه )مسه ( ولكهن قهد يكهون الو هه يف ال عبهري بال فاعه ، ان نفسهه نازع هه إا ال  هديد  نازعهها إا ال سهان       

 وا  ا عوا العلو على اهلل   عاا اهلل عليهم.   أن أيلا  لنك ة أ بية حي  ان العا لني باهلل  هلوا وضل
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ان ال ههوم  نههد انههه يصههدا باحلمهه  ال ههائ  الصههناعي، ولههذا واخلههانس للسهها ك وهكههذا وال ي وقهه  علههى ال  ابهه  ال خصههي بههني لهه  اثنههني اثنههني

 األول الثا  والثال  الراب  واخلانس السا ك وان ل  سد الثا  األول والراب  الثا  وهكذا. ا إ ا حسدحتاسدوا  يم
 .ح ي ة   هذ  الصورة لونواحلاا   ان احة احلم  وعدم احة السلب  ليالن على  

 وقد يكون بلحاظ الطبيعة –ج 
وغريمهها  (1)نن )ال نا م نثه  املهواراة وامل انيلهة  و نا  لر  السيد الوالدان باب ال فاع  قد يكون بلحاظ الطبيعة ال الفعلية وه الثالث:

 ألن ابيعة هذا العم  ان يفع  ل  ننهما  لك باآلخر لما هو امل اهد يف أسواا بي  املزا  وحنوها(.
الفعهه  نههن لهه  ننهمهها  هها  اآلخههر بالفعهه ، أو بكههون ابيعههة العمهه  ال  ابهه  وان ل يكههن ال  ابهه   بصههدوروبعبههارة أخههرى  )ال فاعهه ( قههائم انهها 

  عليا .
يغ وال صريفات اهنا نوضوعة للفعلي ال للطبعي واالق لائي.   أن   لكن الظاهر يف األمساء وننها الص 

 وقد يأتي للتعاقب َل التقابل -د
ل  ابه  أي للوقهوا نيهدرجيا  ل ولهك )نيهوار  ال هوم( أي ور وا واحهدا  بعهد اآلخهر، وال يهرا  ان ههذا ور  ان ال فاع  قد يهأيت لل عاقهب ال ل الرابع:

على  ا  وبالعكس، ولذلك )ال نها م(  انهه اها ا بلحهاظ ان الهنبم ي ه  واحهدا  بعهد آخهر  هان  لهك ههو امل هداول إ  ي هوم احهدهم بعهر  
 سلعة  ينبم النا م له مث يعر  سلعة أخرى... وهكذا.

 تنبيهان:
إا احههد املعهها   –وغههري  نههن األبههواب  –ن قههد نيكههون هههي املو بههة لصههرف بههاب ال فاعهه  مث ان نههن الواضهه  ان خصواههية املهها ة أو امل عل هه

 الساب ة وغريها لما يف نيعاا اهلل أو نيوار  ال وم، إال انه ال خصواية خااة يف نا ة النبم حبي  نيصل  قرينة على إحدى املعا .
 .مد  ولو نيعارضت نعه ل    ،وليست أقوال الصر يني إال اري ا  إليه ،العرف واملر  

 -وهو املعىن الثا   –والظاهر ان املس فا  نن ال نا م عر ا  األعم نن ال  اب  ال خصي أو اجملموعي 
 سند الرواية

االاهحاب  ي بهن عبهد العزيهز اجملههول، واع مها و يهه  انهه ضهعي  السهند، إ  يف اري هه علهوأ ك  يف   ه الصا ا على سهند الروايهة ب ولهه )
 .(2)(عليه غري نعلوم،  ال و ه لدعوى االنبار

 أقول  الظاهر متانية السند 
لمها يييهد وثاق هه    ألن علي بن عبهد العزيهز لهيس الههوال  إ  قهد َعهد   ال هيق الصهدوا يف ن هيخة نهن ال  لهر  الف يهه، نهن املع مهدين. أوًَل:

 (3)حسنة نع مدةلون نلانني روايانيه 
الوثوا هبا وإن ل يوثن به، بعبارة أخهرى املهال  ههو الوثهوا  لكفايةيكفي اع ما  األاحاب على الرواية وإن ل يع مدوا على الراوي  ثانياً:

لهى روايانيهه األاهحاب اع مهدوا يف حرنهة الهنبم ععمهدة بالرواية واحدى الطرا إليه هو الوثوا بالراوي نن غهري حصهر بهه، لمها ان الظهاهر ان 
   دبر (2)ال على األ لة العانة الساب ة

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 امل صو  ان ال فاع  لباب املفاعلة وغريمها. (1)
 .266-264ص 12  ه الصا ا ج (2)
 را   نس درلات علم ر ال احلدي / علي بن عبد العزيز. (3)
 وهي أ لة  ال ضرر والغم والكذب واملغالبة وقبحه ع ال . (2)


