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 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(

(73) 
 األصل في اللغوي التفسير بالمرادف فالمساوي م:تتمي
العثااور علاااى ال يلجااإ إغ مها ااا إال لاااد   عساار اناااه التفساااا باااملراامل ا املساااو ، و هااو ان األصااا  يف الل ااو  هااو الظاااهر 

يف  رااام ا نااان  يمااا إ ال  ونفايااة امرااارة إليااه يف    يصااه أحااد ا أو نونااه يف  رااام ر اامج أصاا  اممجااال وام ااام عاان املومهاا   يااه
، وهذا األص  يدل عليه االعتبار واالسترراء ا ا االعتبار  ألن  رتضى احلكمة التفسا باألقرب نما هو الراعدة   عريفه وحتديده

و ن الل و إ ال املراامل أو املساو  والتعريا  بااألعم  طلراا   ،واألقرب األاق هو املراامل ا املساو  ، األقرب واألاق  األاق
علاى ان التفساا باملصاداق  –ولاو حالياة  –وجه أو باألخص  طلرا   مج وجوا املراامل أو املساو  و مج عدم إقا اة قريناة أو  ن 

، وا اا االساترراء  ادونت نتال الل اة  تتبعهاا (1)واحادو نها  عداا  صاايق خمتلفة أ   عداا أصانامل خمتلفاة عمعهاا جاا مج عاريف 
 لتجد صدق  لت.

 اهنا نبت، وهلا نظائر؟عر وا سعدانة ب ال يقال:
  لت  ن الرلي  امل ال  لألص  وي هد به االسترراء والتتبمج. :أوالا  إذ يقال:

احلالية   هد بإهنم يف  ثا  هاذا يف  راام ر امج أصا  اممجاال ال يف  راام التمدياد، نماا لاو ساإلت ساائ   اا ان الررينة ثانياا: 
  اناات  رااول: حيااوان  نراارم  ااثال ،  اامج انااه أعاام –حيااوان أو مجاااا وهااو جاهاا  بااه جهااال   طلرااا  أهااو نبااا  أو  – الديناصااور

عامل  انت ال بد أن جتيل باحلد أو الرسم  -أ  بانه حيوان  نررم  – ، عكس  ا لو سإلت وهو بهلالنتفاء به يف هذا املرام
 أو املساو .
ل ال التعرياا  الاادقيق إ  قااالوا )نباات( ومل قرينااة يف اللفااس نفسااه علااى انااه أراا ر اامج أصاا  اممجااا –ننظااائره   –ان ههنااا ثالثــاا: 

املسااوية وظااهر نبات اناه  فساا بااألعم  هاو نرولات يف السا ال بالطبيعاة اناه  فساا للطبيعاة  احمللاى بااليرولوا )النبت( إ  ظاهر 
 .و إ   هذا   تدبر  للطبيعي بالطبيعي املساو االسابق )الديناصور: احليوان املنررم(  انه مهلط ميها ه انه  ساٍو له وانه  فس

 :األصل العملي
 ولو نوقش يف األص  اللفظي  طلرا  أو يف أحد الرسمني السابرني،  ان املرجمج هو األص  العملي عندئٍذ،  ما هو؟

)ا إ ا مل يعلم  عىن النجش على وجه التعيني وجل  ان بااب املرد اة العلمياة  :اميرواين إغ انه االرت ال قالاحملرق   هل
 ب عنها(.االجتنا

                                                           

وضوح املفهوم وخفاء بعض املصاايق وهاذا هاو الباعال علاى التفساا باملصاداق نماا يف  فساا الرواياا  لاا)قول  –الررينة احلالية  –نما ان  نها   (1)
 ء.الزور( بال نا
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 :األص  يف بعض الصور االرت ال ويف بعضها الرباءة أقول:

 أوالا: أصالة االشتغال.
لاا)الزيااة ليزياد...( أو  ا  الانجش باني نوناه  وضاوعوهذا األص  هو املرجمج لو اار أ ر املعنيني بني املتباينني، نماا لاو اار أ ار 

   علوم واملكل  به جمهول إ   علق النهي باإ ر  اراا باني رايهني  هناا و لت ألن التكلي ،جمر  االحتياط  انه)املدح ليزيد...( 
 إ  االرت ال اليريين يستدعي الرباءة التعينية. (1)عل التجنل عنهما  ن باب املرد ة العلمية

ابرة الاا  االياارواين إغ هااذه الصااورة وإن ناناات عبار ااه أعاام  نهااا و اان الصااورة ا  يااة نمااا ان األ ثلااة ا ال يااة السااولعاا  نظاار 
،  نمثال الدوران بني )الزيااة( و)املدح( وبعضها  ان الادائرة الثانياة ا  ياة نمثاال (نرلها نانت بعضها  ن هذه الدائرة )املتباينني

 املواطاة نما سيجيء.
 ثانياا: أصالة البراءة

 :وهذا األص  هو املرجمج لو اار أ ر املعنيني بني املطلق واملريد
 اان األول جممامج علياه باني  ؛لانجش باني نوناه خصاوز الزياااة يف البيامج أو نوناه أيضاا  الزياااة يف املهارنما لاو اار أ ار ا -أ 

لفس النجش ي مله أو ال،  االتمر  إ ا   انالل ويني والفرهاء والثاين   كوك )أ  ان مل نر  باألص  اللفظي الذ  استظهرناه( 
  علره باملدح أيضا  لل ت يف ومول املوضو  له،  ارجمر  الرباءة نك   ورا  رت يفليزيد... وقد الزيااة بإ ر  علوم وهو قد  علق 

 واألنثر   كونا. ا  نان األق   تيرن
 اان األول  علاوم والثااين   اكوك  ؛لو اار األ ار باني ناون الانجش خصاوز الزياااة أو اناه ي ام  النريصاة أيضاا  ونما  -ب

  األص  عد ه.
   كوك. وبدوهناش حتما  ونذا البيمج  مج املواطاة  انه جن -ج
 .(2)ونذا البيمج  وق الريمة السوقية  انه  سّلم ا ا اوهنا  م كوك -ا

 وهكذا...
 :التسعةوالمسائل الفروع 

إ ا ا ضح  لت يتضح حال الفارو  التساعة  ان حيال  رتضاى الراعادة حسال ناال االصالني: اللفظاي ملان ّع لدياه والعملاي 
 ملن ر ضه،  نرول:

أم هاو راا   لساائر املعاا ال  نالصالح وامجاارة واهلباة  – وضاوعا ، أو حكماا   راط  –خاز باالبيمج  ه  النجش)األول( 
 املعوضة ب  وحىت النكاح خالمل وار إ  السيد الوالد التعميم.

 ونال التفساين حجة نما سبق، (3)األص  اللفظي: البيمج واملهر والصلح ومهاها  تباينا  وقد  نر املهر )واألرياء( بعضهم
 م. كلها حمر  

   اه جمر  الرباءة  ال حيرم. (ملهر لتصريح البعض بهااألص  العملي: البيمج هو الردر املتيرن  ن  فهوم النجش )أو  مج 
                                                           

 أ  لتعلم انت خرجت عن عهدة التكلي  املتعلق بذ تت قطعا . (1)
 أ    كوك ومول النجش له. (2)
 نالفراهيد  يف )العني(.  (3)
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 ه  النجش خاز باللفس أم ي م  االرارة والكتابة؟)الثاني( 

واالنصارامل لاو ااعاي  بادو  جادا . ا اا الظاهر ان إطالق نال هم را   للفاس وامراارة والكتاباة، ولتنرايح املنااط الرطعاي، 
 عن مها اللفس. الرباءة  لو وصلت النوبة إليه  رضا    رتضى األص  العملي

ه  النجش خاز بان يزيد يف مثن السلعة ليزيد مهاه  يها بزياا ه أو يعم جمرا  دحه هلا ليزياد مهااه  يهاا، خاالمل  )الثالث(
مااا  وار ااإ  الساايد الروحاااين التعماايم  وضااوعا  وعاادم احلر ااة إال  يمااا انطبااق عليااه وقااد ار ااإ  الساايد الوالااد التعماايم  وضااوعا  وحك

عنوان الكذب، وعلى أ   لو قلنا بتعميم املوضو  واحلر ة حلر ت أعمال ررنا  الدعاية للبضائمج وحرم أ ُّ  دٍح هلا ب رم أن 
 رراءها بدون زيااة يف قيمتها.يزيد ال ا يف قيمتها ال  يما إ ا نان ال رم  سويرها وزيااة الرمهبة يف 

)الزيااة واملدح(  ن املتباينني  روهلما حجة  كال ا حرام لوال الرول بار كازية عدم حر ة املدح  حيل اهنمااألص  اللفظي: 
الصااق  ن الباائمج أو مهااه لاد  العراالء واملت ارعة  عاا  وجرياان السااة املت ارعية علياه وملناسابا  احلكام واملوضاو   يكاون احملارم 

 .(1)مه ا  و دليسا   ن  دح السلعة هو  ا نان نا با  أو  مج  ا نان 
إ  ال ت يف املكل  به بعاد العلام بإصا  التكليا  )وهاو حر اة الانجش( واناا مج: اناه نلماا  ؛االرت الهو األص  العملي: 

 بني املتباينني نان جمر  االحتياط. – تعلق التكلي   –اار أ ر املتعلق 
ء، نااملرأة يف  ثاال النكااح  اهناا ليسات سالعة  ه  النجش خاز  ن حيال املتعل اق بالسالعة أم ي ام   طلاق ال اي )الرابع(

 نما هو واضح.
 ظهر مما  ضى يف األول

ه  النجش خاز بعدم إراا ه رراءها، أو يعم  اا لاو أراا راراءها لكناه زاا ال للرمهباة يف راراءها، با  عناااا   امج  )الخامس(
مماان ال يهااتم باملااال، وقااط طاارح احملرااق االياارواين نااال  امل اا   ا خاار أو ليضااره أو لينفاامج البااائمج أنثاار أو ليظهاار انااه  تمااّول أو انااه

 االحتمالني يف حاريته.
إلتفاا  لاه ظااهرا  ال با  إ  املطلِاق ال يعلام  ارااه   هاو احملارم  راط األص  اللفظي: املريِّد با)وهو ال يرياد راراءها( قولاه احلجاة

 ر.  تإ  ، إال لو نّرح املناط يف بعض الصو للممتمال  املذنورة إغ هذا الفرم
 ألن  ريده هو الردر املتيرن  ن املوضو  )النجش(.ألمهرام أخر  ال راء  أراااألص  العملي: الرباءة لو 

علااى الريمااة السااوقية، أو يعاام حااىت زياا ااه علااى الريمااة املر حااة  –أ  الناااجش  –هاا  الاانجش خاااز بزياا ااه  )الســادس(
قية  يزيااد ليزيااد امل اا    يبلاا  الريمااة السااوقية املتداولااة أو يزيااد عليهااا، واملعروضااة  ااا البضاااعة وان ناناات أقاا   اان الريمااة السااو 

 خالمل.
األصاا  اللفظااي: الظاااهر انااه ال إحااراز لهطااالق  اان هااذه انهااة ل فلااة الناااع والل ااويني ومهاااهم عااااة عاان هااذه انهااة وهااذا 

اون الريماة الساوقية(  اال حجاة علاى ال امول هلاذه ق ظااهرا  )ااا ي ام  الزياااة عماا ناان الت ريق  ال إحراز مرااة الل و  املطلِ 
 (2)الصورة  ن إطالق ومهاه،  يجوز النجش يف هذه الصورة إال ملن أحرز املالك واونه خرط الرتاا

                                                           

 ولكن هلذا الدلي  ا ارجي. (1)
به، اون  ا لاو  ادخ  للزياااة عان  إ  قد يعد  دخ  الثالل للزيااة عن الريمة املعروضة العر ية املطابرة للريمة السوقية، ظلما  للم    أو إضرارا   (2)

 الريمة املر حة ال  نانت أق   ن الريمة السوقية لتبل   ثال   ستو  الريمة السوقية.
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 إ ا نانت الريمة املعروضة اون الريمة السوقية(.ليزيد الزيااة النجش و األص  العملي: الرباءة )عن حر ة 

 رة املواطاة  مج البائمج، أو يعم صورة عدم املواطاة أيضا ؟ خالمٌل وظاهر مجمٍج التعميمه  النجس خاز بصو  السابع()
م خاصة يف نلما  الل ويني  رييدا  باملواطاة  مج البائمج  إطالق نال هم حمكّ  –يف استرراء ناقص  –األص  اللفظي: مل جند 

ونتت اريق  هاذا الت اريق، نعام ال ايح طرحاه ناحتماالعان   مج رهرة ونثارة صاورا املواطااة وعاد ها  اال حيتما  يف حرهام ال فلاة
 .قول لل و   ال ننر   (1)واقعي

حاراز اهنام ناانوا يف  راام امطاالق  ان هاذه انهاة ألولو  رم ان ل ويا   نر املواطااة،  يتعاارم  ريياده  امج إطاالق املطلراني 
  تإ   لألص  العملي. انه يرجمج حينهٍذ  (2)وحيل ال أص  لفظي لد  التعارم لكثرة االبتالء  ا،

 األص  العملي: الرباءة يف مها صورة املواطاة،  ال حترم  مج ال ت يف ومول النجش هلا.
هاا  الاانجش خاااز بالثالاال أو ي اام  البااائمج أيضااا ؟ وال ففااى ان هااذا ا ااالمل عاار  بناااء علااى  عماايم الاانجش  )الثــامن(

 االختصاز باملعىن األول.للمعىن الثاين  ن  عنيي ال يح  انه ال وجه له بناءا  على 
الظااهر ان الرضاية ساالبة بانتفااء املوضاو  يف )الزياااة ليزياد...( إ  ال يتصااور عاااة ان يزياد الباائمج ليزياد امل ا    هاو خاااز 

والظااهر نماا سابق جاواز  طلاق املادح الصاااق  ان الباائمج  ،ميادح الباائمج )أو مهااه( السالعة ليزياد امل ا   يف مثنهاا باانباملدح أ  
 مهاه.و 

املناقصاة اعاىن ان ياذم  – وضاوعا  أو حكماا   –أو ي ام   –وهاي  اا  ضاى  ثاه  –ه  النجش خااز باملزايادة  )التاسع(
السلعة لينرص  ن مثنها أو ان يعرم على البائمج رراءها  ناه بساعر أقا  ناي يانرص امل ا   ا خار  ان  اا عرضاه  ان الاثمن يف 

 ا .البداية، ظاهر السيد الوالد التعميم أيض
، ناناا حجاة  مارم االنناان لكااون   نهااا ل او ٌ  األصا  اللفظاي: حيال نانات املناقصاة واملزاياادة  ان املتبااينني وحيال  نار نااّل  

 نليهما جن ا.
 .(3)األص  العملي: الرباءة عن حر ة املناقصة إ ا نان ال يريد ال راء

 ا ان ههنا  روعا  أخر  ال جمال للتطرق إليها ا ن.
 محمد واله الطاهرين وصلى اهلل على

 
 :)الحكمة(

ق ال  ِلي أ م ا ت ْدُخُل السُّوق  أ م ا تـ ر ى اْلف اِكه ة  تـُب اُع ))قَاَل:  ) عليه السالم (حمحَم ِد ْبِن احلْحَسنْيِ ْبِن َنِثٍا اْ َز اِز َعْن َأِب َعْبِد الل ِه 
 امسال ية( –الكايف )ط  ((أ م ا ِإنَّ ل ك  ِبُكلِّ م ا تـ ر اُه ف ال  تـ ْقِدُر ع ل ى ِشر ائِِه ح س ن ةا ء  ِممَّا ت ْشت ِهيِه فـ ُقْلُت بـ ل ى فـ ق ال   و الشَّيْ 

 262ز 2ج
                                                           

 أو ال أق   ن نون  عباه  و ا   تإ   إ  قال )نما حكي عن بعض(. (1)
. وقاد  صالنا البمال عان  لات يف  باحال الترلياد،  رلياد األعلام ا ألنثرية خربويته أو الضبطيته أو ل ا  لتمإال لو قي  ب جيح )األقرب(  نه (2)

  راجمج.
 ا ا إ ا أراا ال راء حريرة   املزايدة واملناقصة نال ا جائز  ن هذه احليل إ  ليس أ   نهما جن ا . (3)


