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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 جشالن  
 )مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره(

(39) 
 عن النجش( ) صلى اهلل عليه وآله (ة )نهى رواي

 وقد استدل هبذه الرواية أيضاً على حرمة النجش.
 وفيه: انه مرسل، ودعوى اجنبار ضعف السند بعمل االصحاب تقدم ما فيها(.بـ) (1)وقد أشكل عليه يف فقه الصادق

مرســل  والوثــوق النــوعي احلاصــل مــن خــرر  ، منجــر بالعمــلوقــد مضــى اظ الظــاهر اعتمــاد امل ــهور علــى روايــا  الــنجش وعملهــم هبــا فضــعف ا ــر
ر الثقـة اعتمد عليه أعاظم الفقهاء على اختالف مبانيهم وأذواقهم ومناهجهم االجتهادية على امتداد األزماظ أقوى من الوثـوق النـوعي احلاصـل مـن خـ

ة مرِساًل خراً مث رأوا اعالم القـوم اعتمـدوا علـى نفـا هـذا ا ـر وثقـوا بـه وصنعة وجمال لو اخرهم ثقيف كل فن وعلم طراً فاهنم ودونك العقالء  ،الواحد
 حىت يعد امل كك وسواساً خارجاً عن املألوف. (2)واعتمدوا عليه

 الخالصة:
ـــاْلم وت ِشــم ة  و النجـــاِوش  و  اْلو اِشـــم ة  و  ))اظ الروايـــا  هـــي احلجــة علـــى حرمـــة الــنجش واظ الروايـــة األو   فتحصــ : ـــاِع اْلم ْنج  وش  م ْلع ون ـــوع  ع ل ـــى ِلس 

لــيا  ، تامـة السـند والداللـة ملـا مضـى مـن اظ اللعـن صـريا وإال فظـاهر يف احلرمـة واظ الروايـة الثانيـة تامـة السـند أيضـاً والداللـة ألظ التنـاجش(3)((م ح مجـد  
 أخص من النجش كما مضى بيانه بوجوه واظ الرواية الثالثة معترة بركة عمل األصحاب.

 دود النجشح
ومــدى لولــه مث انــه حيــ  صــا لــدينا االعتمــاد علــى الروايــا  يف حرمــة الــنجش فــال بــد مــن  ــ  حــدود املوضــو  و قيــ  حــال الــنجش واملــراد بــه 

لبيـ  كالصـلا املدح للبضاعة؟ وهل ي مل الزيـادة يف غـري ا أيضاً  التسعة السابقة يف الدرس األول: فهل هو خاص بالزيادة ليزيد غريه أم ي مل للمسائل
وهل ي مل املناقصة أيضاً أم  أيضاً؟ وهل خيتص بصورة املواطاة أم يعم غريها أيضاً؟ وهل خيتص باللفظ أم ي مل اإلشارة أم ال؟ املهر حىتواإلجارة أو 

 خيتص باملزايدة؟ ... اخل
 األدلة على تعميم النجش

دلــة ثالثــة تصــلا لالســتدالل هبــا علــى التعمــيم ملعظــم أو لكــل الفــرو  التســعة علــى التعمــيم للنكــاح بأ ) قــدس ســره ( اســتدل الســيد الوالــد أقــو :
األصل يف النجش إثارة الصيد من مكاظ إ  مكاظ أو البح  عن ال يء   كوظ    ،األخرى، قال )ويؤيد هذه االطالقا  باإلضافة إ  فهم العرف املالك  

 ما قاله احلريب وغريه(.ك
 ، فال بد من  ثها مجيعاً:ي واملالك واالطالقا فاألدلة ثالثة: اجلذر اللغو  أقو :
 الجذر اللغوي للنجش -أ

 ، قال:(4)اما اجلذر اللغوي فقد ذكره اللغويوظ ومنهم لساظ العرب
ـــه ن ْجشـــاج: اْســـت   ار ه  و اْســـت  ) ً  م ْســـت ور  يـ ْنج ش  ـــْي ـــش  الصـــيد  ونـــ ج ش  ـــه ن ْجشـــاج: أ ااع ـــه. ون ج  ُ  يـ ْنج ش  ـــش  الحـــدي ر و ه . والنججاِشـــي : خْ نجـــش: ن ج 

                                                           

 .444ص 14فقه الصادق ج (1)
 لو مل يعارضه معارض وهو شرط يف املسند أيضاً. (2)
 .555ص 5اإلسالمية( ج –الكايف )ط  (3)
 .251ص 4لساظ العرب ج (4)
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؛ ع ْن أ بي ع بـ ْيد ، و ق ا   األ خفش: النججاِشيُّ والناِوش  الجِذي ي ِ ير الصيد  ليم ر  ع ل ى الصجيج  ًِ  ...(ادِ المستخرج  ِللشجْي

ُ  و ه و  ) ًِ النججاِشيُّ ه و  الناِوش  الجِذي يـ ْنج ش ن ْجشاج فـ ي ْست ْخرِو ه . أ ص   النجْجِش البح : اْسِت ارة  الشجْي . والنجْجش  ًِ  ...(اْسِتْخر اج  الشجْي
ْهـِر لِي ْسـم ع بِـذ ِلا  في ـزاد ِفيـِه، و قـ ْد ن ـرِه، ن ج ـش  يـ ـْنج ش  ن  ) ـْلعة أ و الم  : الزيـادة  ِفـي السع :والنجْجش  والتجنـاو ش  ُِ ـِدي ن هـى رسـو    ْجشـاج. و ِفـي اْلح 
: َل  ت ناو ش وا، ه و  ت فاع   ِمن  النجْجش؛ ق ا   أ بو ع بـ ْيد : ه و  أ ع ي زيد  الرو   ، ) صلى اهلل عليه وآله (اللجه،  ْيِع و ق ا   ـلعة ع ِن النجْجش ِفي اْلبـ  ثمـن  السع

ً ه ا، و ل ِكْن لِي ْسم ع ه  غير ه في زيد ِبزِي اد تِِه، و ه و  الجِذي يـ ْرو ى ِفيِه ع ْن أ    ...(بي األ وفى: الناِوش  آن   رِباج خائن  و ه و  َل  ي رِيد  ش ر ا
ف ق ع ْنه ؛ ر و اه  اْبن  أ بي الْ ) : الن ْجش  أ ع ت ْمد ح  ِسلعة  غيِرك لِي ِبيع ه ا أ و ت ذ مجها لِئ الج تـ نـْ ْيـِع اْبن  ش م ْي   ـْوه ِريُّ: الـنجْجش  أ ع ت زايـد  ِفـي اْلبـ  . اْلج  ِِ خ طـجا

: السجوق الشجِديد  لِيـ   . والنجْجش  : س وجاق  ق ع  غير ك و ل ْيس  ِمْن ح او ِتِا، واأل ص  ِفيِه تـ ْنفير  اْلو ْحِش ِمْن م ك اع  ِإلى م ك اع   (. و ر و    ن ججاش 
لـ  اإلثـارة واالسـتثارة إال انـه ال يـدل ملط لكن الظاهر اظ اجلذر اللغوي ال يصلا دلياًل، وإظ أمكن عـدهه مؤيـداً، فـاظ الـنجش وإظ كـاظ موضـوعاً لغـةً 

مصــطلا الـنجش يف املعــامال  بــاملعو األعـم وضــعه ملطلــ  الزيـادة يف أيــة معاملــة بـدوظ أي قيــد إذ كمــا  كـن اظ يكــوظ اجلــذر الغــوي  (1)علـى اظ واضــ 
الـنجش الثانوي خمتلفة، نعم قد يقال انه )حيسن( وضـ  داعياً لوضعه ملطل  الزيادة  كن كونه داعياً لوضعه لبعض أنواعها، واحلاصل: اظ دواعي الوض  

 (2)لألعم مادام يف اللغة موضوعاً لألعم، لكنه أعم من وقوعه أو وقو  قسيمه. فتأمل
 عمومية مالك النجش –ِ 

استظهار عرفية املـالك فمنـوط أمـره اما املالك فقد سب  مراراً اننا ال حنيط مبالكا  أحكام ال ار  ولعلها حكمة ولعل مزامحاً أو مانعاً هنالك، واما 
بـل اظ  إ  ظهور ذلك لدى الفقيه لكن الظاهر صعوبة هذا االستظهار بعد مالحظة جهلنا مبا هو العلة من مالكـا  أحكـام ال ـار  واهنـا غالبـاً ِحكـم

 ز ب كل علة هو حكمة عادة ال يدور احلكم مداره وقد حققنا هذه املسألة سابقاً فراج .املر  
 لطالقا اَل -ج 

  أو ليظهر عدمه إطالقهبفال بد من التحقي  يف املوضو  له لفظ النجش لتتضا لنا حدوده وليصا التمسك لو ثبتت واما االطالقا  فهي العمدة 
لــه نظــراً كمــا ســيأا حكــم صــورة ال ــك وأنــه لــو مل يتضــا لنــا املوضــو    ،كلمــا شــككنا يف قيــد مــن القيــود الســابقة، وســيأا  ــ  ذلــك بــإذظ اهلل تعــا 

 الختالف اللغويني يف تفسري النجش فما هو املرج  وسيأا نقل كالم احملق  االيرواين واملناق ة فيه بإذظ اهلل تعا .
 تنبيه: لو تعارض قو  الصرفيين مع العرف

هـو العـرف  ،د مـن هـذه التصـريفا سب  اظ املرج  يف  قي  معو باب التفاعل والتفعل وسائر األبواب وانـه مـا هـو املوضـو  لـه احلقيقـي لكـل واحـ
مل  –وهـو املنصـور  –والوجه يف ذلك اظ الصريف على فرض كونه أهل خرة يف وض  اهليئـا  كمـا اظ اللغـوي أهـل خـرة يف وضـ  املـواد  ،الصرفيني دوظ

كذا ملعو كذا، بل اعتمد على تتب  موارد   هيئةِ     ض  و   –على األقوال  ،وهو اهلل تعا  أو يعرب بن قحطاظ أو جمموعة من احلكماء –يسم  من الواض  
ه  زِ لكنه لو تعارض م  العرف ملا كاظ حجة إذ غاية ما فيه انه رج  إ  مرتك  كما نرى، االستعمال واحلدس منها باملوضو  له فهو أهل خرة ورأيه حجة  

 .هكمرآة ملا يفهمه العرف فلو تعارضا تبني خطؤ  
، فهـم املرجـ  والصـريف مصـحهار  ا )مـواداً وهيئـا ( واملسـتعمل فيهـا دوظ عنايـةِ عـن الواضـعني املعـاين املوضـو  هلـ يداظ العرف هو املتلقي يداً ب :والسر

 ، وللحدي  صلة.فتدبر ،ال أكثر عن الكاشف واللغوي كواشف
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
ل غ   َل  )) ) صلى اهلل عليه وآله (قال رسول اهلل   (66)تحف العقو  ص  ((اْلب ْأس ِبهِ  ِلم ا ح ذ راج  ِبهِ  ب ْأس   َل   م ا ي د ع   ح تجى اْلم تجِقين   ِمن   ك وع  ي   أ عْ  ع ْبد   يـ بـْ

                                                           

 يف غري هذا الزمن الذي اعتاد  اجملامي  اللغوية وض  املصطلحا  فيه. أو تعيين والثاين هو الظاهر ككل لفظ عام استخدم استخداماً خاصاً اقتصادياً أو غريه بوض  تعييين (1)
 إذ ال دليل على الوض  الثانوي للنجش فلعله استعمل يف املعامال  باعتباره مصداقاً من مصادي  النجش اللغوي  (2)

ارة لل ـيء حمرمـة بـل أنـوا  منهـا فـال بـد وفيه: أواًل ب عد ذلك عن املرتكز الذهين وثانياً: انه ال ريب يف اظ املعو اللغوي ليا هو موضـو  احلرمـة يف الروايـا  إذ ليسـت أيـة إثـ    
سوق واملعـامال  أو إ  مناسـبا  احلكـم واملوضـو . فتأمـل وهـذا من الرجو  يف  ديد املراد بالنجش مبا انه أخذ موضوعاً يف الروايا  إ  العرف ا اص أي عرف أهل ال

 ما سيأا بإذظ اهلل تعا .


