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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 على سىد أخيهجل على بيع أخيه وسىمه بيع الر 
 هـ3/11/1441كتبه عبدالعزيز بن سعد الدغيثر في 

 أما بعد:الحمد هلل وحده والصالة والظالم على مً ال هبي بعده 

واخخلفهوا يهت جيسهمه  أو  . (1) معلى عدم مشسوعيت بيع وشساء وطوم املظلم على أخيه  املظهل أجمع العلماءفقد 

 كساهخ .

 .(2)إذا جياكموا إلى املظلمين على الىهي عً طوم الرمي على طوم الرمي كما أجمع العلماء

  وألادلت الوازدة يت هره املظألت:

ويت زوايت أن الىبي  ،(3) مخفق علي  "ال يبع بعضكم على بيع بعض»قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الىبي  هنع هللا يضرابً عمس حديث  (1

ولليظاةي  ،(4)زواه أحمد « ال يبع أحدكم على بيع أخي  وال يخعب على خعبت أخي  إال أن يأذن ل »قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -
قهال يهت "املىخقه ": وفيه  بيهان " ال يبع أحدكم على بيهع أخيه  وال يخعهب علهى خعبهت أخيه  حاه  ي خها  أو يهرز» :(5)

 أه  أزاد بالبيع الشساء.

ويهههت « ال يخعهههب السجهههخ علهههى خعبهههت أخيههه  وال  ظهههوم علهههى طهههوم »قهههال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الىبهههي  هنع هللا يضروعهههً أههههي هسههههسة  (2

وال يصههدن » :(7)ويهت زوايهت لامها  ،(6) مخفهق عليه  "على بيع أخي  وال يخعب على خعبت أخيه ال يبع السجخ »لفظ: 

 «.على بيع أخي 

 .(8)زواه مظلم "..... فال ييخ للمؤمً أن ي خا  على بيع أخي :. قال ملسو هيلع هللا ىلصوعً عقبت بً عامس هنع هللا يضر (3

 .(9)"بيع  .. أو ي خا  على.قال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -عً زطول هللا  -هنع هللا يضر  -وعً الحظً عً طمسة  (4

 ، ودليخ ذلك:(10)يت املصايدةمً ذلك مظألت البيع  ويظدثن 

 (12)زواه أحمهد والرممهرو واليظهاةي وأبهو داود « فهيمً يصههد (11)بها  قهدحا وحلظها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الىبهي »أوهع:  حهديث

وحلع لبعض أصهحاب ، فقهال زجهخ: همها علهت بهدزهم  هم قهال  خهس همها  قدحهادى على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الىبي »بلفظ: 

   ."علت بدزهمين

 علة النهي عن بيع املسلم على بيع أخيه:

ومعنه   (13)": "ال ضهسز وال ضهساز-ملسو هيلع هللا ىلص  -مىعذ الشسيعت الخجازة الاي جخضمً الضهسز العهام أو الصهاف، فقهد قهال 

، ومعنهه  )ال ضههساز(: ال يجههوش إلحههاس مفظههدة بههالايم علههى وجهه   )ال ضههسز(: ال
ال
يجههوش إلحههاس مفظههدة بههالايم معلقهها

                                                        
 ..29/228، مجمو  الفخاوى 6/522الاطخركاز (1)

 ..319/ 13الخمايد (2)
 .(3436( )3/269(، وأهي داود )2/733و عىد ابً ماج  )(، وه1412(، مظلم )2056البخازو )(3)
 (.1292(، والرممرو )6/73(، واليظاةي )1412(، ومظلم )4848(، وهو عىد البخازو )2/21أحمد )(4)

 (.7/258اليظاةي )(5)
 (.462، )457، 427، 2/124(، أحمد )1413( )2/1033(، مظلم )2577( )2/971) البخازو (6)
 (.1413مظلم )(، 2574البخازو )(7)

 (.1414زواه مظلم ) (8)
 ( ويت طما  الحظً مً طمسة خالف.19608زواه أحمد ) (9)
 .15/84قال الظسخس ي: املصايدة: أن يىادو على الظلعت وهصهد الساغبون يت الشساء حا  جصخ لثمً ال مصهد علي . امل ظوط  (10)

 بكظس الحاء املاملت وطكون الالم كظاء زقيق يكون جيذ بسذعت البعيم قال  الجوهسو والحلع ال ظاط أيضا.« حلظا»: قول : -زحم  هللا  –( قال السباعت 11)
وحظى  الرممرو، وقال: ال وعسف  إال مً حديث ألاخضس بً عجالن عً أهي بكس الحىفي عى  وأعل  ابً  (1641(، أبو داود )4508(، اليظاةي )1218(، الرممرو )114، 3/100أحمد )(12)

 (.1298ألالباوي يت إلازواء ) 4/23السايت وهصب  3/4وضعف  يت الخلصيص الحبيم   القعان بجاخ حال أهي بكس الحىفي، وهقخ عً البخازو أه  قال: لم يصح حديث .
 .3/408وغيمهما، وحظى  ألالباوي يت إزواء الاليخ  2867بسقم  وأحمد 2341( زواه ابً ماج  بسقم 13)13
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إذ الفعهههال  املقابلههت لههه ، لكههً مهههً غيههم جقييهههد بقيههد الاعخهههداء باملثههخ والاهخصهههاز للحههق، وههههرا أليههق بلفهههظ الضههساز

 .(1)مصدز قياس ي ِلفاَعخ الرو يدل على املشازكت 

 .(2)كثيم، أما اليظيم فمعفو عى  والضسز املمىو  هو الضسز ال

 والضسز يت املعامالث قظمان:

 الضسز العام، وأمثلت الخعامالث املحسمت بظ ب الضسز العام ما يأحي: ألاول:

 . (3)"ال ييخكس إال خاظئ":-ملسو هيلع هللا ىلص  -الاحخكاز، ودليخ جيسهم  قول   -1

، ملها يهت ذلهك مهً (4)"وال يبهع حاضهس لبهاد":-ملسو هيلع هللا ىلص  -له جولت البيع ملً يجلهب الظهلع لوطهواس، ودليهخ جيسهمه  قو  -2

ال يبهههع حاضهههس لبههاد، دعهههوا الىهههاض  "قههال: –ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الىبهههي  -  -زفههع ألاطهههعاز علههى الىهههاض بداللهههت حههديث جهههابس 

 .(5)"يسشس هللا بعضام مً بعض

 .(6)هه  عً بيع الظالح وقذ الفخىت - ملسو هيلع هللا ىلص -بيع الظالح وقذ الفخىت، ودليخ جيسهم  أن الىبي -3

الضسز الصاف، وذلك أن الشس  هه  عهً كهخ مها  ظه ب الضهسز بهأفساد املظهلمين ملها فيه  مهً بهث للعهداوة  الثاوي:

 والفسقت بين املظلمين، وأمثلت الخعامالث املحسمت بظ ب الضسز الصاف ما يأحي:

 .(8)، والظوم على الظوم(7)البيع، والشساء على الشساء عً البيع على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نهي  -1

هههههب-ملسو هيلع هللا ىلص  -، وقولههههه  (9)وال جلقهههههوا السكبهههههان"":-ملسو هيلع هللا ىلص  -قولههههه   -2
َ
. ألن الجالهههههب للظهههههوس ال  عهههههسف (10)":"ال جلقهههههوا الجل

 لظوس.ألاطعاز، فئذا اشرمو مى  قبخ أن يدخخ الظوس حظ ب ذلك يت بيع  بظعس أقخ مً طعس ا

إذا اجفهق ":-زحمه  هللا  -اجفاس الخجاز حال املصايدة أن يقفوا باملصاد عىد حد معهين، قهال إلامهام ابهً جيميهت  -3

أهخ الظوس علهى أن ال يصايهدوا يهت طهلع ههم ميخهاجون لاها لي يعاها دهاحقها بهدون قيممهها وهخقاطهمونها بيه هم فهئن 

 فهيفئن ذلك فيه  مهً بخهع الىهاض مها ال يخ ا مظاومتهرا قد يضس داحقها أكثم مما يضس جلقي الظلع إذا باعا

"(11). 

يخيمههخ  "ويظهدثن  مهً ذلهك بعهض الضهسز الصهاف ملقابلهت هفههع عهام، إذ مهً القواعهد املقهسزة يهت الفقه  إلاطهالمي:

يجوش البيع باملصاد، ألهه  يهؤمً فيه  إ هازة الءهحىاء ، ومً جعبيقاث ذلك: أه  (12)"الضسز الصاف لدفع ضسز عام

 بين املشرميً املرزايديً.

                                                        
 . 1/142(جماسة القواعد الفقايت للىدوو 1)
 جيقيق أحمد الصليخ. –ظبعت داز ابً الجوشو  – 199( القواعد الىوزاهيت لإلمام ابً جيميت ف 2)
 ن : ال يجرما على هرا الفعخ الشييع إال مً اعخاد املعصيت.( وقول  )إال خاظئ( بمعن    م، واملع2154( وابً ماج  )1605مظلم )(زواه 3)

 .-  -عً ابً عباض  1520ومظلم بسقم  2049( زواه البخازو بسقم 4)
 .1522( زواه مظلم بسقم 5)

 .1296م وضعف  ألالباوي يت إزواء الاليخ بسق -  -( عً عمسان بً حصين 5/327( والبيهق  )401)ف "الضعفاء "( أخسج  العقيلت يت 6)
 .1412ومظلم بسقم  2032( زواه البخازو بسقم 7)

 .-  -عً أهي هسهسة  1415ومظلم بسقم  2577( زواه البخازو بسقم 8)

 .-  -عً ابً عباض  1520ومظلم بسقم  2049( زواه البخازو بسقم 9)

 .-  -عً أهي هسهسة  1519( زواه مظلم بسقم 10)
 .29/304( مجمو  الفخاوى 11)

 74اه والىظابس البً هجيم ف ( ألاشب12)


