
 (692هـ الدرس )3412ربيع اآلخر  62االثنين ......................................................................................جش(النالمكاسب المحرمة )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 جشالن  
 )مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره(

(62) 
ــْنُجشو والْننــا:وشو  ( :وقببد ل ببا لسبباب العببرب العديببد اببن الفعريفببا  وانهببا ،اخببفالا الليببويني يف  فسببج (الببنيفه و عريفببهسببب   وال

ِديِث  ِلك  فيوزاد ِفيِه، و ق ُد كورِه، ن ج ش  يـ ُنجوشو ن ُجشاً. و ِفي اُلح  ُهِر لِيوُسم ع ِبذ  ) صـلى اهلل ه، ن هى رسولو اللْـ الزيادةو ِفي السُِّلعة أ و الم 
ُيٍد  هوو  أ ن ي زيد  الر:لو عليه وآله ( ُيِع و ق ال   ال  ت نا: شووا، هوو  ت فاعول ِمن  الْنُجش؛ ق ال  أ بو عوبـ   ثمن  السِّلعة و هوو  ، ع ِن الْنُجش ِفي اُلبـ 

ا، و ل ِكُن لِي ُسم ع هو غيروه في زيد ِبزِي اد تِِه، و هوو  الْ   ...هِذي يـوُرو ى ِفيِه ع ُن أ بي األ وفى  الناِ:شو آكلو رِباً خائن  ال  يورِيدو ش ر اء ه 
فوـ؛ ع ُنـهو؛ ر و اهو ابُـنو أ بـي الُ ( ـا أ و تـ ذوْمها لِـَ ْ  تـ نـُ ُيٍل  الـن ُجشو أ ن ت ُمـد ح  ِسـلعة  غيـِري لِي ِبيع ه  ـُوه ِري   الـْنُجشو أ ن اُبنو شوم  . اُلج  ِِ خ طْـا

اٍن. والْنُجشو  الْسوق الشْ  توزايد  ِفي اُلبـ ُيعِ  اٍن ِإلى م ك  ِنِك، واأل صل ِفيِه تـ ُنفيرو اُلو ُحِش ِمُن م ك  ِديدو. و ر :وـل  لِيـ ق ع  غيروي و ل ُيس  ِمُن ح ا: 
 هن ْجاش   س ْواق  

يبد ربرااها، ليسبمعه  بج  (وهو كمبا عبن مجاعبة: أب ي يبد الر با يف سبن السبلعة وهبو ال ير  :كما سب  يف الدرس األول اا ل له الشيخ
بأب ميدح السلعة يف البيع لينف ها  –أيضاً  –في يد ل ياد ه، بشرط املواطاة اع البائع أو ال بشرطها، كما حكي عن بعض. وحكي  فسج  

 .ه1(ويرو ها، ملواطاة بينه وبني البائع أو ال اعهاه
 مواطن اخن ف اللغويين في تفسير النجش

 الا عديدة:واواطن االضطراب أو اخل
فه مبدح السلعة وبعضهم بال يادة يف بعضهم عر   -     البعض ذكر املهر والبعض مل يذكر .فاب  -

 السلعة.
بعضبببببهم ـبببببرح ببببببب(البيعه وبعضبببببهم أطلببببب  مببببببا  -    ، أي لين ص ان الثمن.بعضهم زاد الذم أيضاً  -

 يصلح لألعم انه.
 ا فكه وبعضهم أطل .بعضهم قي د بب(وهو ال يريد ررااهاه أو (وليس ان ح -
 بعضهم قيد باملواطاة وبعضهم أطل . -

 المر:ع لدى االخن ف
 وحينئٍذ فالالزم الر وع إىل األـول اللفظية إب كالت وإال فالعملية.

 األصل اللفظي 
ريف والبال بي، كبا يف لبه فباملراد ببه البدليا أو االابارة وانهبا: قبول الليبوي والصبواملراد باألـا اللفظي: ابا يسبفظهر انبه حبال املوضبوع 

 لفظي هنا؟ ه2(فها هناك أـا لكن اإلركال هو فيما لو ختالفت أقوال الليويني أو اخفلفت ،على املنصور كما سب  ،ح له
 وحينئٍذ فن ول: اب  عاريف الليويني الساب ة  دور بني أارين ال ثالث هلما: الفباين واإلطالق والف ييد.

                                                           

 .12-11ص 2املكاسب احملراة ج ه1(
 أي قاعدة. ه2(
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 بين المنباينين االخن ف في النعريف بدورانه -3

 ففي  عريف النيف بب(ال يادة لي يد  ج ...ه و(ادح السلعة لي يد...ه، ويف  عريفبه بال يبادة يف البيبع خاـبة أو املهبر أيضباً  اما النباين 
ا اطل اً واآلخر قيداً له إذ وعدم كوب احدمه ه1(ال الدال   افباينني املفعل نيواملراد كوب  –ويف  عريفه بال يادة وبالن يصة ايضاً  فاهنما افبايناب

 .-اباين للبيع  اثالً  املهر
والظاهر يف هذ  الصورة األخذ بكال الففسجين أو كا الففاسج إذ ال االعة مجع بينها وإثبا  الشيا ال ينفي اا عدا  إذ  فسج  بأار 

 .با يكوب الظاهر اله  فسج باملصداق ال يسفل م عدم ـحة  فسج  بأار آخر أيضاً 
ااببا احفمببال الببه  ،حلاـببا: اب هبباهر الففسببج باملفببباينني هببو أحببد أاببرين: ااببا الببه اشببهك لفظببي بينهمببا أو الببه وضببع لليببااع بينهمبباوا

ح ي ة يف احدمها جماز يف اآلخر ف د اضى رد   باب الليوي ليس ان رأله بياب اجملبازا  ببا اب هبذا ربأب األديبب والبال بي ولبذا ال  بد 
  ال مر الو ه احلسن أو ان اعاين األسد الر ا الشياع.ليويا يذكر ان اعاين

وقبال الثالبث (العبني: البذهبه دل علبى البه اوضبوع لكبا  هالباـبرة :وقبال اآلخبر (العبني هاجلاريبة :أال  رى اله لو قبال أحبدهم (العبني
 .، وكذا لو ذكر احدهم كا  لك املعاينعلى حد  أو لليااع

أو اب   بوضع  عييب  أو  عي ب وهو االثارة واالسفثارة فاله يناسب اب يوضع النيف يف املعااال ويؤكد  ويؤيد  اجلذر الليوي للنيف 
 لين ص.يراد به إثارة الطرا اآلخر لي يد قيمة السلعة أو املهر، أو لين صها سواًا أكالت اإلثارة باملدح لي يد أم بال يادة لي يد أم بالذم 

ففسج اآلخر للنيف أو ألي لفظ آخر يدور أار  بني كوله  لطاً أو جمازاً أو كوله ان باب املصداق أو املوضوع لبه الوبعبارة أخرى  
 على حدة.

 .يف احلسيا  كما يف أخبار الث ة  يف احلدسيا  واألول ادفوع باألـا الع الئي يف أها اخلربة
فببال ضببرورة هنببا   ي ببي عببادة. فب ببي األخببجاب وبكببا انهمببا يببفم امل صببودوالثبباين اببدفوع ببببحراز بنبباا الليببويني علببى ذكببر املوضببوع لببه احل

 . ففدبر دعو لفح ي  احلال فيهما
 االخن ف في النعريف باالط ق والنقييد -6

و  ييبد  ،و  ييبد بعضبهم بكولبه  بج قاـبد للشبراا وإطبالق الببعض ،فكف ييد بعضهم باملواطاة وإطالق البعض اما االط ق والنقييد 
 بالبيع وإطالق بعض. بعضهم

 فلو اخفلفت أقوال الليويني يف اإلطالق والف ييد فههنا ـور ثالث:
 ده  وامل ي  اإلطالق، وهنا ي ع الفعارض بينهما (املطل    اب حنرز إرادة املطل   األولى 
 اب حنرز  فلفه، وهنا فاب امل ي د ا دَّم. الثانية 
احلببال  ظبباهر اب ذا ال يببد هببو امل ببدم أللببه حيببة واآلخببر جمهببول احلببال وال يعببارض جمهببول  اب ال لعلببم حالببه، وهنببا ل ببول: اب ال الثالثــة 

 احلية  
ربرح االسبم جمبرد ببا  الناقصاب الليوي يف ا ام الفعاريف ال يرى اهمفه بياب احلد الفام وال الرسم الفام با وال اا ي ال ان يوضحه و 
ع لفسببه هببذا املوضببع، وعليببه فكثببجاً اببا يعببرا الليببوي اللفببظ ببباألعم انببه ال أللببه ب للمعببف فلببيس رببأله رببأب املنط ببي وال الببه وضببوامل ببر  

املوضوع له با اع علمه باب املوضوع له هو األخص انبه ببا ألب اهمفبه   ريبب املعباين إىل األذهباب ببأقرب أو أبسبح أو أوضبح العببارا  

                                                           

 إذ الدال  يف األخجين يدور أار  بني اإلطالق والف ييد. ه1(
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يكبن حيبة علبى  فسبج ابراد اآلخبر مل اآلخبر  فسبج بباألعم ببا حب  لبو د حية على اب الففسج وحينئٍذ يكوب امل ي   ،ه1(أو أكثرها  داوالً 

 .ه2(فاله يكفي كوله حية واـلة وعدم قيام حية أخرى ان اآلخر على اخلالا
 ا ذكر  اآلخر ففدبر  يداً.مل اً اباينالففري  بني ا ام الفعريف بذكر ال يود وعداها وا ام ذكر املوضوع له وكوله  والحاصل 
لبنائه على عدم اعفبارهبا أم فها هو وقد ـرح هبا البعض وال يعلم حال ان مل يذكرها فاب (املواطاةه و(قصد الشرااه قيود ويف امل ام 

 .إذاً على خالا امل ي دذكر املعرا األ لى وإب كاب أعم فال حية يف ا ام با  الرسميف ا ام احلد وال  – عادةً  هكشأل  –ألله ليس 
ا اْلِذين  آم نووا ِإذ ا نووِدي ِللْص ِة ِمُن يـ ـُوِِ اُلجوموع ـِة ف اُسـع ُوا ِإلـ ى ِذُكـِر (فالظاهر اله اورد فهو ك وله  عاىل:  بب(البيعهوااا الف ييد  ي ا أ يـ ه 
فهبو البذاكر البيبع اابا و  ،ممبا قاابت عليبه احليبةهبو كباب األعبم   ه4(با حيث ـرح بعض الليويني بب(املهره و(األربيااه ه3(هالْلِه و ذ رووا اُلبـ ُيع  

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين    األعم. وللحديث ـلةساكت عن  ج . ففمت احلية على 

 
ِسك  ال  ت ِلي د ق اِئ؛  اأُل ُشي اِء بِنـ فُ د ْوارًا ِفي اأُل ُسو اِق و   ال  ت كوون نْ   ) عليه الس ِ (ق ال  ِلي أ بوو ع ُبِد الْلِه ع ن  األأ رأق ح  ق ال  

ث ة  أ ُشي اء  ف ِإنْهو ِء اُلموُسِلِم ِذي اُلح س ِب و  ف ِإنْهو ال  يـ ُنب ِغي لُِلم رُ  ُفِسِه م ا خ    ث    يـ ُنب ِغي الدِّيِن أ ُن ي ِلي  ِشر اء  د ق اِئِ؛ اأُل ُشي اِء بِنـ 
ِبل  ؛  و  الْرِقييـ ه ا بِنـ ُفِسِه اُلع ق ار  و  اُلح س ِب أ ُن ي لِ ِلِذي الدِّيِن و    .11ص 5اإلسالايةه ج –الكايف (ط  اُْلِ

                                                           

 ينفع امل ام وحت ي ه فرا ع. اا ففأاا، إذ األـا املساواة و ج  اسفثناا. وقد سب  يف أحباث العام املاضي ه1(
 في دم النص على الظاهر. ففأاا ال يدبا ح  لو قلنا باب األـا الففسج باملساواة أو باخلاـة كما هو املسفظهر، فاب قول امل يد لصُّ واآلخر قوله هاهر يف املساواة وعدم  ه2(
 .1اجلمعة:  ه3(
 فيساواه بثمن كثج ينظر إليه لاهر في ع فيها. ويف الف ويج أيضا واالريااه بياعة بيعي أب االلساب يريد أب :( ف: النيف 22ص 1قال اخلليا الفراهيدي يف كفاب العني ج ه4(


