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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

جْشِبَابُ الزِّيَادَةِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ الن49َّ« 1»•

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْض ِ« 2»-22990-1•
نٍ عَضنِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْضنِ يَقِِْضي

عَضنْ أَبِضي « 4»*الشَّعِيرِيِّأُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ « 3»الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ 
 لَكََ فَلَيْسَالْمُنَادِي إِذَا نَادَى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ 

.وَ يُحِلُّهَا السُّكُوتُ« 6»وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ « 5»أَنْ تَزِيدَ 

458: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 



3

شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

ل أي اسكماعي)الشعيريأمية بن عمرو عن  : الظاهر أن الصحيح هو* •
الكافيو في كما ورد في موارد مختلفة( بن أبي زياد السكوني

•

 عَكنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّكا ِ[ 8]•
مْكرٍو مَيَّةَ بْكنِ عَيَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أُعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ 
لُ إِذَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُكوعَنِ الشَّعِيرِيِّ

حِلُّهَكا نَادَى الْمُنَادِي فَلَيْسَ لَََ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ وَ يُ
(306:  ص 5: الكافي ج )السُّكُوتُ 

458: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

أحاديث4فيه 49الباب -(1)•
.8-305-5الكافي -(2)•
(.هامش المخِوط)الحسن بن مياح -في التهذيب-(3)•
هضامش)امية بن عمرو، عن الشضعير  -في نسخة من التهذيب-(4)•

(.المخِوط
هضامش )و إذا سضكت فلضأ أن يزيضد -في المختلض  ييضادة-(5)•

(.المخِوط
(.هامش المخِوط)يسمع -في الفقيه ييادة-(6)•

458: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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أمية بن عمرو الشعيري 
أميكة بكن -263105/أميةباب/منهاألل باب/النجاشيرجال[ 1/1]•

عمرو الشعيري 
ين بضن أخبرنا الحسضأكثر كتابه عن إسماعيل السكوني كوفي [ 1/2]•

فر بضن حدثنا محمد بن جع: حدثنا الحسن بن حمزة قال: عبيد اهلل قال
ثنا حضد: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: بِة قال

. أمية بن عمرو
-4932331/الهمزةباب.../الحسنأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 4/1]•

. واقفي[ 5/1]أمية بن عمرو -11
هوثاقتيثبتولم(ظم)فيواقفيأمية بن عمرو الكوفي•
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

.«7»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ •

-271-3و رواه الصدوق في الفقيه . 994-227-7التهذيب -(7)•
.مثله3979

458: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْضنِ أَبِضي عَبْضدِ « 8»-22991-2•
لَّضهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال« 9»اللَّهِ 

ولُ اللَّضضهِ   : ع قَضضالَ مَةُ وَ النَّككاجِشُ وَ قَضضالَ رَسضضُ مَةُ وَ الْمُتَوَشككِّ الْوَاشككِ
.الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص

.13-559-5الكافي -(8)•
.عن أبيه-في المصدر ييادة-(9)•

458: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

عَيْ ِمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَضنْ « 10»-22992-3• شكُ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَضنْ ببَاِِضهِ ع فِضي حَضدِيثِ بْنِ وَاقِدٍ

وْمِ أَخِيكهِ : الْمَنَاهِي قَالَ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سكَ
.الْمُسْلِمِ

.4968-5-4الفقيه -(10)•

458: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

وَ فِي مَعَضانِي الََْخْبَضارِ عَضنْ مُحَمَّضدِ بْضنِ هَضارُونَ « 1»-22993-4•
نَادٍ ٍٍ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسضْ  مُتَّصضِ

.لَا يَنَاجَشُوا وَ لَا يَدَابَرُوا: إِلَى النَّبِيِّ   أَنَّهُ قَالَ
رَاءَهَا لِيَسضْ • مَعَهُ مَعْنَاهُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجٍُُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَ هُوَ لَا يُرِيضدُ ِضِ

.«2»غَيْرُهُ فَيَزِيدَ بِزِيَادَيِهِ وَ النَّاجِشُ خَاِِنٌ وَ التَّدَابُرُ الْهِجْرَانُ 

 459: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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النجش
قَالَ   لَا يَنَاجَشُوا وَ لَا يَدَابَرُواوَ •
ا و معناه أن يزيد الرجٍ الرجٍ في ثمن السلعة و هو ال يريد ِضراءه•

لكن ليسمعه غيره فيزيد لزياديه و الناجش الخاِن 
به أما التدابر فالمصارمة و الهجران مَخوذ من أن يولي الرجٍ صاحو •

. دبره و يعرض عنه بوجهه

284: ؛ ص(صدوق )معاني األخبار
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شِوَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِي سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْالزِّيَادَةِ 

•______________________________
مضن 2، و أورد قِعة منضه فضي الحضديث 284-معاني األخبار-(1)

مضن أبضواب عقضد 12من الباب 13، و اخرى في الحديث 10الباب 
.من أبواب بيع الثمار1من الباب 15البيع و ِروطه، و في الحديث 

.و أما التدابر فالمصارمة و الهجران-في المصدر-(2)•

 459: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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النجش
هضى و في الحداِق بٍ عن المنتكما المشهورعلى النجشيحرم مسَلة •

 ع جامع المقاصد أنه محرم إجماعا لرواية ابن سنان عن أبي عبضد اهلل
الواِمة و المتوِمة و النضاجش و المنجضو : قال قال رسول اهلل  

ملعونون على لسان محمد   و فضي النبضو  المحكضي عضن معضاني 
ثمن ال يناجشوا و ال يدابروا قال و معناه أن يزيد الرجٍ في: األخبار

يضه و السلعة و هو ال يريد ِراءها و لكن ليسضمعه غيضره فيزيضد لزياد
ن مَخوذ من أ]الهجران [ فالمصارمة و]التدابر [ أما]و . الناجش الخاِن

و . دوقانتهى كالم الص[ يولي الرجٍ صاحبه دبره و يعرض عنه بوجهه
.البائع المنجوش لهمؤاطاةالظاهر أن المراد بزيادة الناجش 

291: ، ص2؛ ج (القديمة-للشيخ األنصاري، ط )كتاب المكاس  
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
ى سوم نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و بله عن أن يسوم الرجٍ عل: مسَلة•

أخيه،
.«3»رواه الجمهور عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و بله •
ع، فال إذا نادى المناد  على المتا: في النهاية-رحمه اللّه-قال الشيخ•

.«4»يزيد في المتاع، فإذا سكت المناد ، ياد حينئذ إن ِاء 

310: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ؛ ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

و أمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام؛: قال في المبسوطو •
«الرجٍ على سوم أخيه« 5»ال يسم »:لقوله عليه السالم•
رم كضذلأ، لضم يحضكان هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن « 6»•

.«1»المزايدة 

310: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ؛ ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
: 2، سنن ابن ماجضة 1515الحديث 1154: 3، صحيح مسلم 90: 3صحيح البخار ّ ( 3)•

، 258: 7، سضنن النسضاِيّ 1292الحضديث 587: 3، سنن الترمضذ ّ 2172الحديث 734
:2مسند أحمد 

، المعجضضم الكبيضضر 281الحضضديث 74: 3، سضضنن الضضدارقِنيّ 345: 5، سضضنن البيهقضضيّ 394•
: 4، كنز العمّضال 6187الحديث 47: 11، مسند أبي يعلى 7487الحديث 98: 8للِبرانيّ 

.81: 4، مجمع الزواِد 9487الحديث 57
.374: النهاية( 4)•
.«ال يسم»: مكان« ال يسوم»: ح و بع  المصادر( 5)•
: 2، سنن ابن ماجضة 1515الحديث 1154: 3، صحيح مسلم 90: 3صحيح البخار ّ ( 6)•

، 258: 7، سضنن النسضاِيّ 1292الحضديث 587: 3، سنن الترمضذ ّ 2172الحديث 734
:2مسند أحمد 

، المعجضضم الكبيضضر 281الحضضديث 74: 3، سضضنن الضضدارقِنيّ 345: 5، سضضنن البيهقضضيّ 394•
: 4، كنز العمّضال 6187الحديث 47: 11، مسند أبي يعلى 7487الحديث 98: 8للِبرانيّ 

.81: 4، مجمع الزواِد 9487الحديث 57

310: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ؛ ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
و هذا هو الصحيح، دون ما ذكضره فضي النهايضة؛ ألنّ : ابن إدريسقال •

الزيادة حال النداء غير محرّمة و ال مكروهة، و إنّمضا الزيضادة المنهضيّ 
لبيضع عنها هي عند االنتهاء و سكون نفس كٍّ واحد من البيّعين على ا
قِضع بعد استقرار الثمن، و األخذ و الشروع في اإليجاب و القبضول و

.«2»المزايدة، فعند هذه الحال، ال يجوي السوم على سوم أخيه 

 311: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
، «3»الشضعير ّ رواية على عوّل في ذلأ -رحمه اللّه-الشيخ: أقول•

لسضالم كان أمير المؤمنين عليضه ا»: عن أبي عبد اللّه عليه السالم، قال
ن إذا نادى المناد  فليس لأ أن يزيضد، و إذا سضكت، فلضأ أ: يقول

.«4« »يزيد، و إنّما يحرّم الزيادة النداء، و يحلّها السكوت

حملت على ما إذا وقع السكوت عن-إن صحّ سندها-و هذه الرواية•
الزيادة ال للشراء، 

 311: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

ال يخلو الحال

يعأن يوجد من البائع التصريح بالرضاء بالب

أن يظهر منه ما يدّل على عدم الرضاء بالبيع

هأن ال يوجد منه ما يدّل على الرضا و ال على عدم

أن يظهر منه ما يدّل على الرضا من غير تصريح

 311: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

ال يخلو الحال

أن يوجد من البائع 
التصريح بالرضاء

بالبيع

السوم على يحرم
غير ذلك المشتري

أن يظهر منه ما يدلّ 
على عدم الرضاء 

بالبيع
فيه الزيادة يحرم ال

أن ال يوجد منه ما 
يدّل على الرضا و ال

على عدمه
السوميجوز

أن يظهر منه ما يدلّ 
على الرضا من غير 

تصريح

السوم على يحرم
غير ذلك المشتري

 311: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

:ال يخلو الحال من أربعة أقسام: التحقيق هنا أن يقولو •
حرم السضوم أن يوجد من الباِع التصريح بالرضاء بالبيع، فهذا ي: أحدها•

.على غير ذلأ المشتر ، و هو الذ  يناوله الظاهر من النهي
حرم فيه أن يظهر منه ما يدلّ على عدم الرضاء بالبيع، فهذا ال ي: الثاني•

باع فضي الزيادة، و ال نعرف فيه خالفا؛ ألنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و بله
،من يزيد

 311: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

•______________________________
.160: 2المبسوط ( 1)
.211: السراِر( 2)•
مته فضي هو إسماعيٍ بن أبي يياد السكونيّ الشعير ّ يقدّمت يرج( 3)•

.242: الجزء األوّل
من 49الباب 337: 12، الوساٍِ 994الحديث 227: 7التهذيب ( 4)•

.1أبواب بداب التجارة الحديث 

 311: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
بلضه روى أنس أنّ رجال من األنصار ِكا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و•

بلى، قدح و حلضس : فقال« ِي ء؟لأ أما بقي»: الشدّة و الجهد، فقال
ال فقض« مضن يبتاعهمضا؟»: فَياه بهمضا، فقضال« فَيني بهما»: ، قال«1»

د مضن يزيض»: بخذهما بدرهم، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و بلضه: رجٍ
.«2« »فَعِاه رجٍ درهمين و باعهما منه« على درهم؟

سضواق و قد أجمع المسلمون على ذلأ، فإنّهم يبيعون أمتعتهم فضي األ•
.بالمزايدة من غير نكير

لرحل كلّ شي ء ولي ظهر البعير و الدابّة تحت ا: الحلس و الحلس( 1)•
.6:54لسان العرب . و القت  و السرج

 312: ، ص15-منتهى المطل  في تحقيق المذه ، ج
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
أن ال يوجد منه ما يدلّ على الرضا و ال علضى عدمضه فهاهنضا : الثالث•

حين ذكرت للنبيّ صلّى« 3»أيضا يجوي السوم؛ ألنّ فاطمة بنت قيس 
خِباها، فَمرهضا أن يضنكح « 4»اللّه عليه و بله أنّ معاوية و أبا جهم 

ن ، مع أنّه قد نهى عن الخِبة على خِبة أخيه، كما نهى ع«5»أسامة 
.اآلخرفيالسوم على سوم أخيه، فما يباح في أحدهما يباح 

•
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
•______________________________

.6:54لسان العرب . كٍّ ِي ء ولي ظهر البعير و الدابّة يحت الرحٍ و القتب و السرج: الحلس و الحلس( 1)•
:3، سنن الترمذ ّ 2198الحديث 740: 2، سنن ابن ماجة 1641الحديث 120: 2سنن أبي داود ( 2)•
.114: 3، مسند أحمد 1218الحديث 522•
سنين، و كانت مضن كانت أكبر منه بعشر: فاطمة بنت قيس بن خالد األكبر القرِيّة الفهريّة أخت الضحّاك بن قيس، قيٍ( 3)•

تشضارت المهاجرات األول، و كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فِلّقها و خِبها معاوية و أبو جهم بضن حذيفضة فاس
:النبيّ صلّى اللّه عليه و بله فيهما فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و بله

نبضيّ أمّا معاوية فصعلوك ال مال له و أمّا أبو جهم فال يضع عصاه عن عايقه، و أمرها بَسامة بن ييد فتزوّجت، روت عضن ال•
.الشعبيّ و النخعيّ و أبو سلمة: صلّى اللّه عليه و بله و روى عنها جماعة منهم

.383: 4، االستيعاب بهامش اإلصابة 384و 35: 4، اإلصابة 526: 5أسد الغابة •
ن حذيفضة، و اسمه عامر بض: القرِيّ العدو ّ، قيٍ... أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد اللّه بن عبيد بن عويج ( 4)•

ما، و كضان عالمضا عبيد اللّه بن حذيفة أسلم عام الفتح و صحب النبيّ صلّى اللّه عليه و بله، و كان مقدّما في قريش معظّ: قيٍ
. ناها ابضن الزبيضربالنسب و من المعمّرين من قريش حضر بناء الكعبة مرّيين مرّة في الجاهليّة حين بنتها قريش و مرّة حين ب

.158: 3و ج . 32: 4، االستيعاب بهامش اإلصابة 35: 4، اإلصابة 162: 5أسد الغابة . يوفّي أيّام معاوية: قيٍ
الحضديث 601: 1، سضنن ابضن ماجضة 2284الحضديث 285: 2، سنن أبي داود 1480الحديث 1114: 2صحيح مسلم ( 5)•

.177: 7، سنن البيهقيّ 135: 2، سنن الدارميّ 1135الحديث 441: 3، سنن الترمذ ّ 1869
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
: ه هنضاأن يظهر منه ما يدلّ على الرضا من غير يصريح، فالوج: الرابع•

هضذه التحريم أيضا؛ لعموم النهي، خرج عنه ما خصّ باألدلّضة، فتبقضى
ا، فَِضبه و أيضا فقد وجد منه دليٍ الرض. الصورة على مقتضى العموم

.ما لو صرّح به
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 
مضة ال يحرم المساومة؛ اسضتدالال بحضديث فاط: قال أحمد بن حنبٍو •

. «1»بنت قيس 
ى هو غير دالّ على مِلوبه؛ إذ لم يوجد منها أمارة على الرضا، أقصو •

مرهضا، و ما في الباب أنّها استشارت النبيّ صلّى اللّه عليه و بله فضي أ
ليضه ليس ذلأ دليال على الرضا، و كي  يحصٍ منها الرضا مع أنّضه ع

ا فلم يكن يفعٍ ِضيئ« 2« »ال يفويينا بنفسأ»: السالم قد نهاها بقوله
.إلّا بعد مراجعته عليه السالم

، الكافي البن 48: 4، الشرح الكبير بهامش المغني 302: 4المغني ( 1)•
.332: 4، اإلنصاف 328: 2، الفروع في فقه أحمد 204: 2قدامة 

.235: 2، سنن الدارميّ 2287الحديث 286: 2سنن أبي داود ( 2)•
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

:فروع•
لو سام على سوم أخيه،: األوّل•
يع، صحّ فعٍ حراما في الموضع الذ  حكمنا بتحريمه، فلو عقد معه الب•

.«3»و به قال الشافعيّ . و ال يضرّ في الملأ يحريم السوم
.«4»و بع  الجمهور أبٍِ البيع؛ للنهي المقتضي للفساد •
لنا فضي المنع من اقتضاء النهي للفساد في المعامالت، كما ق: و الجواب•

.البيع وقت النداء
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

•______________________________

، حلية العلماء 385: 1، المهذّب للشيراي ّ 344: 5الحاو  الكبير ( 3)•
: 2، مغني المحتضاج 533: ، روضة الِالبين19: 13، المجموع 308: 4
.182: ، السراج الوهّاج37

، الكافي البن 49: 4، الشرح الكبير بهامش المغني 302: 4المغني ( 4)•
:4، اإلنصاف 203: 2قدامة 

•331.
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يهأخعن أن يسوم الرجل على سوم ص النبيّ نهى 

.الزيادة: السوم في اللغة: الثاني•
ي السوم في البيع و هو يجاوي الحضدّ فض: مجاوية الحدّ، و منه: أصلهو •

ي حضدّ اإلبٍ الساِمة أ  الراعية؛ ألنّها يجاو: و منه. السعر على الزيادة
.اإلنبات للرعي
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