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 Uاشتمل على مجلة من املنهيات، وكان رسول هللا  -رمحه هللا  -هذا احلديث الذي ذكره املصنف 
حريصًا على اخلري ألمته، فما من باب خري إال دهلا عليه، وال من سبيل شر وبالء إال حذرها منه، 

من املنهيات، فما من شيء ينهى عنه إال وفيه شر  -عليه الصالة والسالم  -ومن ذلك ما هنى عنه 
يع احلاضر للباد، يف هذه اجلمل من أن يب Uللعبد يف الدنيا واآلخرة أو فيهما معاً، فنهى رسول هللا 

وأن يبيع املسلم على بيع أخيه املسلم، وأن يقع النجش، وأن خيطب املسلم على خطبة أخيه املسلم، 
، وما Uوأن تسأل املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف صحفتها. هذه مخس منهيات من رسول اهلدى 

 .-سالمه عليه صلوات هللا و  -هنى عن شيء إال وقد هنى هللا عنه وما عليه إال البالغ 

بيع احلاضر للباد تقدم معناه، وأن املراد بذلك: أن يكون احلاضر للبادي مسساراً، وفسره بذلك حرب 
، وبينا األحكام واملسائل املتعلقة هبذا -رضي هللا عنهما  -األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس 

للباد، وأن يف ذلك رفقاً بالسوق فإن البادي النهي، واحلِّكم والفوائد املرتتبة على هني احلاضر أن يبيع 
يريد أقل األسعار وعنده قناعة، وإذا توىل احلاضر له البيع ففيه طمع وجشع فتغلو األسعار فيضر 

عن ذلك، وكذلك هنى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وقد  Uذلك بأسواق املسلمني، فنهى النيب 
وبينا أنه كما ُيرم أن يبيع املسلم على بيع أخيه  -رضي هللا عنهما  -تقدم يف حديث ابن عباس 

ُيرم عليه أن يسوم على سوم أخيه، فبيع املسلم على بيع أخيه ذكرنا صوره وأنه يف حالة الركون، 
يعين: يركن البائع إىل املشرتي واملشرتي إىل البائع، الركون املراد به: أن مييل كل منهما لآلخر، قال 

ة؟ قال: خبمسني ألف. قال: ما رأيك أن تبيعها بتسع وأربعني؟ قال: خذها له: بكم تبيع هذه السيار 
بتسع وأربعني ونصف. فقال: تسع وأربعني نصف شيء طيب. لكن ما قال: قد أوجبت، أو تبايعا 
أو متت الصفقة، مال إىل تسع وأربعني ونصف، فيأيت شخص آخر ويقول: عندي مثل هذه السيارة 

أن يبيع حاضر لباد، وال تناجشوا،  Uقال: هنى رسول هللا  Wعن أيب هريرة  - 922] 
وال يبيع الرجل على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه، وال تسأل املرأة طالق أختها 

 لتكفأ ما يف إنائها [.
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فحينئذ باع على بيع أخيه املسلم وبينا وجه التحرمي يف ذلك وهو: أنه يوغر أبيعها لك بتسع وأربعني، 
الصدور ويورث الشحناء والبغضاء وحينئذ تكون الدنيا وسيلة هلدم الدين وفساد الدين، وال ميكن أن 
يطلب املسلم دنياه على سبيل يضيع به دينه فالدين أعز وأعظم وأجل، ومن هنا هني عن بيع املسلم 

للبيع، فيقول  -مثاًل  -ع أخيه. والسوم على سوم أخيه: أن يأيت شخص يعرض سيارة على بي
شخص: أنا أشرتي منك هذه السيارة بعشرين ألفاً، يقول له: خذها خبمس وعشرين. قال: ال، إذاً 
آخذها بثالث وعشرين، فيطمئن البائع للمشرتي ويرتاح لثالث وعشرين ويريد أن يوجب معه البيع 

قة، فيأيت آخر ويقول: أنا أعطيك فيها مخسًا وعشرين، فاألول باع على بيع أخيه، والثاين ويتم الصف
سام على سوم أخيه، ففي األول: تعرض سلعة ثانية مثل السلعة املباعة ويغرى بثمن أقل، أو يقول: 

ه قيمة عندي سيارة أجود منها أبيعها بنفس القيمة. ويف الصورة الثانية: ُتذكر سوم من املشرتي في
أكثر من القيمة اليت متاأل عليها الطرفان األوالن "املشرتي األول مع البائع"، فإذا كانت القيمة األوىل 
بعشرين يأيت واحد ويقول: أنا أشرتيها بإحدى وعشرين، أو شخص يف اجمللس يقول: فالن جاءين 

ر: أنا أعطيك فيها مليوناً يريد أن يشرتي مين عماريت مبليون وأنا مرتاح إىل هذا السعر، فيقول آخ
ومئة، فسام على سوم أخيه، فحينئذ تتقطع أواصر األخوة وُيدث بني الناس الشحناء والبغضاء 

 وتفسد أسواق املسلمني وجتاراهتم، ويف ذلك من الضرر والفساد ما هللا به عليم. 

له اإلثارة، ومنه عن النجش، وبينا أن النجش أص -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -مث هنى 
جنش الصيد وهو: حتريكه وإثارته، وقال بعض العلماء: إن النجش مادته معناها اخلداع واخلتل 
واألخذ على غرة، واملراد بالنجش: أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها أوال يرغب يف شرائها؛ 

يع املزايدة، فيأيت شخص ويعرض ليغري غريه بذلك، وهذا كثرياً ما يقع يف األسواق اليت فيها مزايدة ب
سيارته فيأيت من يزيد يف السوم، فيقول شخص: مخسني، ويقول آخر: مخس ومخسني، والثاين: 

 ستني.. مخس وستني.. فيأيت هو ويزيد وهو ال يرغب يف الشراء، هذه هلا صورتان:
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لعته ليغري املشرتي الصورة األوىل: أن يتفق البائع مع الناجش أن يأيت إىل السوق ويرفع من قيمة س
 بشرائها.

 والصورة الثانية: أن يفعل الناجش ذلك بدون مواطأة بينه وبني البائع. 

ففي الصورة األوىل: ال إشكال يف وجود خديعة وغش وإضرار باملسلم ومها آمثان شرعًا "البائع 
بني الناجش وأن والناجش"، وحينئذ يثبت اخليار للمشرتي، إذا تبني أن هناك اتفاقًا بني البائع و 

الناجش زاد يف القيمة؛ ليغري املشرتي مبواطأة واتفاق فإن القاضي ُيكم للمشرتي باخليار، من أهل 
أو هي القيمة املعتادة هلا.  العلم من قال: له اخليار مطلقًا سواء كانت قيمة السلعة أكثر من قيمتها

كان قد باعه بأكثر من القيمة، فلو كانت أهل العلم من قال: يثبت له اخليار يف هذه احلالة إذا   ومن
السلعة يف السوم عادة تصل إىل مخسني فبهذا النجش وصلت إىل ستني أو مخس ومخسني أو إىل 

توجب اخليار عندهم،  -قليلة كانت أو كثرية  -واحد ومخسني، فالزيادة على السعر املعتاد املستحق 
الصفقة وأخذهتا بالقيمة اليت دفعت فهذا  ويقال للمشرتي: أنت خبري النظرين: إن شئت أمتمت

مالك وأنت حر، وإن شئت طالبت حبقك؛ ألنك خمدوع يف هذا الواحد أو خمدوع باخلمسة آالف 
أو خمدوع بعشرة آالف. إن شئت أمضيت الصفقة وإن شئت ألغيتها، فهو خيري. وهذا ما يدخله 

 طأة بني البائع وبني الناجش.بعض العلماء حتت خيار الغنب وهو: أن يغنب يف القيمة مبوا

فهو: خطبة الرجل على خطبة أخيه  -عليه الصالة والسالم  -أما املنهي الرابع الذي هنى عنه 
املسلم، واخلطبة هي: الكالم الذي يقال لطلب نكاح املرأة، فهذه اخلطبة ثبتت هبا السنة عن رسول 

أن تكون اخلطبة خبطبة احلاجة، وهي  -رمحهم هللا  -، واستحب مجاهري العلماء واألئمة Uهللا 
: "إن احلمد هلل حنمده ونستعينه -رضي هللا عنه وأرضاه  -الواردة يف حديث عبدهللا بن مسعود 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 
شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله" مث يتلو فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژاآليات الثالث: اآلية األوىل من آل عمران 
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژواآلية الثانية من سورة النساء   ژ ڦ  ڦ

  ژ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ
 ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژمث اآلية الثالثة من األحزاب 

مث يذكر حاجته يف نكاح   ژ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ   ڭ ۓ ۓ
املرأة وخطبتها، وإن قدم ببيان فضل بيتها وأهلها وحبه لذلك الفضل والشرف واحلسب الذي هي 

يف النكاح أهنا ليست بواجبة،  -إن شاء هللا  -فيه مث يذكر حاجته. هذه اخلطبة مسنونة، وسيأيت 
أهنا مستحبة وليست بواجبة؛ ألن  على -رمحة هللا عليهم  -مجاهري السلف واخللف واألئمة األربعة 

 Wصح عنه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  Uمل يأمر هبا يف النكاح، وألن النيب  Uالنيب 
فيها  Uوهو يف  املسجد، فصعَّد رسول هللا  Uوغريه: أنه قامت امرأة ووهبت نفسها لرسول هللا 

وقال: يا رسول هللا، إن مل تكن لك ، فقام رجل -عليه الصالة والسالم  -النظر فلم تعجبه فسكت 
: ) أمعك شيء تصدقها إياه؟ ( قال: ليس -عليه الصالة والسالم  -هبا حاجة فزوجنيها. فقال 

معي إال إزاري، فقال له: ) إن أعطيتها إزارك جلست بدون إزار! ولكن التمس شيئًا ( فالتمس فلم 
لو خامتًا من حديد ( فجاء وقال: يا رسول : ) التمس و -عليه الصالة والسالم  -جيد شيئاً، فقال 

هللا، مل أجد شيئاً، فقال: ) أمعك شيء من القرآن؟ ( قال: نعم، معي سورة كذا وكذا وكذا، فقال 
مبا معك من القرآن ( مل يذكر  -ويف رواية: ملكتكها  -: ) أنكحتكها -عليه الصالة والسالم  -

فدل على عدم لزومها وعدم وجوهبا، فهذه اخلطبة  خطبة احلاجة ومل يشتمل هذا على خطبة احلاجة
مسنونة ومستحبة. إذا خطب الرجل من القوم إما أن يُرفض ويقال له: ال نريدك، وإما أن يُقبل 
ويقال: قبلناك ومثلك يُرغب يف إنكاحه وتزوجيه، أو يقابله مباشرة ويقول: "زوجتك بنيت" ويتم 

ا يرغب اآلخر ولكن يريد أن يتثبت ويتحرى: هل هناك النكاح، وإما أن ُيدث ركون وميل كل منهم
موانع وعوائق متنع من إمتام النكاح أو ليست هناك عوائق؟ وهذا ُيتاج إىل نظر من الطرفني، فتكون 
الفرتة األوىل فرتة ركون كل منهما قد ركن لآلخر ولكن مل يتما عقد النكاح، يعين: مل ُيصل تزويج، 
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فهذا هو املنهي عنه عن خطبة الرجل فيه  -كل منهما إىل اآلخر   وهو ميل -فإذا حصل الركون 
على خطبة الرجل، فإذا أراد أحد أن ينكح هذه املرأة أو خيطبها ينتظر ويسكت حىت يرى النتيجة، 
فإما أن يقبلوا األول وحينئذ ال إشكال، وإما أن يردوه وحينئذ يتقدم بنفسه خلطبتها، فإذًا إذا وقع 

جيوز أن خيطب الرجل على خطبة أخيه، هذا من حيث األصل. ظاهر احلديث عام، الركون فإنه ال 
منعنا وهنانا أن خيطب املسلم على خطبة أخيه دون تفصيل، ومن أهل العلم من قال:  Uفإن النيب 

إذا كان اخلاطب األول فاسقًا أو فيه عيوب جيوز للثاين أن خيطب، والواقع أن احلديث عام وقد 
سقًا عند خطبته صاحلًا بعد نكاحه، وقد يكون صاحلًا قبل نكاحه وعند خطبته يكون الرجل فا

فاسداً بعد نكاحه، فسبحان هللا مقلب القلوب، ما علينا إال السمع والطاعة، هذا حديث رسول هللا 
U  الذي منعنا وحظر علينا أن خيطب املسلم على خطبة أخيه، ومن الذي يستطيع أن يزكي نفسه

ول: فالن فاسق فاجر وأنا أصلح منه! فقد يكون الرجل يف ظاهره على فساد وهللا على الناس ويق
رضوان هللا عليهم  -: أن بعض الصحابة Uُيبه ألمور بينه وبني هللا، ففي الصحيح عن رسول هللا 

عليه الصالة  -ملا ُجلد شارب اخلمر سبه وشتمه وقال: هذا فالن الذي تقطر حليته مخراً، فقال  -
: ) مه! ال تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم، ما علمته إال أنه ُيب هللا ورسوله ( حليته -م والسال

تقطر مخرًا وشارب مخر، يعين: عنده معصية وعنده كبرية من الكبائر، لكن قال: ) ما علمته إال أنه 

فقد يكون الرجل   ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ   ەئ  ەئ   ائ ژُيب هللا ورسوله ( وهللا يقول: 
يف ظاهره عنده بعض األخطاء والتقصري ولكنه يف باطنه بينه وبني هللا من االنكسار والكراهية ولكن 
هللا ابتاله هبذا الذنب، وقد جتد الرجل يبتلى مبعصية من املعاصي ولكنه من أحسن الناس وأكرم 

ومبتلى  -أعاذنا هللا وإياكم  -ر الناس إذا تزوج ومن خري الناس لزوجه، مثالً: قد يكون يشرب اخلم
بشرب اخلمر ولكنه ُيسن إىل أهله، يرب والديه، يصل رمحه، كرميًا حمسنًا إىل الناس، ال يكذب، ال 

لكن هللا ابتاله هبذه البلية، فاإلنسان ال ُيتقر الناس وال ينتقصهم، واملعول يف ذلك على  ،يغش
الشر يف الرجل تعلم أنه فاسق ال ختطب على توفيق هللا وحفظه. قال بعض العلماء: إذا وجد 

خطبته، اذهب أو أرسل من يوثق بدينه ويقول هلم: إن فالنًا الذي تقدم إليكم فيه من العيب كذا 
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 -وكذا، فهم يف هذه احلالة إذا رضوه رضوه وإذا مل يرضوه أبدهلم هللا خرياً منه، أما أن يُرتكب املنهي 
يقول: يف ذلك  -رمحة هللا عليهم  -فال. كان بعض مشائخنا  -وهو خطبة املسلم على خطبة أخيه 

حكمة، فلعل هللا أن يطلع أهل الزوجة على عيوب يف الزوج وترضى الزوجة وتقول: دعوه يتزوجين 
ولعل هللا أن يصلحه على يدي. وكم من أناس كانوا على فسق وفساد؛ ألهنم مل يوفق هلم قرين 

ات بارك هللا فيهم وأصلح هللا أمورهم، واملرأة فيها بركة على زوجها، صاحل، فلما تزوجوا النساء الصاحل
، وقصص الصحابيات 8فإذا دخلت عليه رمبا كانت سبباً يف صالحه واستقامته وخري هو حبه لربه 

 -يف هذا مشهورة، ووقوفهن مع أزواجهن ودعوهتن هلم إىل اخلري، أم أنس  -رضوان هللا عليهن  -
وامتنعت منه ملا  -رضي هللا عنها وأرضاها  -ملا أبت عن زوجها وأصرت  -ضاها رضي هللا عنها وأر 

. -رضي هللا عنها وأرضاها  -أسلمت: إما أن يسلم وإما أن متنعه من نفسها، وفعلت ذلك 
فاحلاصل: أن اخلطبة على اخلطبة حمرمة، وإن كان يف الرجل عيب يسر إىل أهلها بذلك العيب من 

 فيه عيب كذا وكذا.باب النصيحة يقول: 

رمحه  -وأما املنهي اخلامس فهو: سؤال املرأة الرجل أن يطلق ضرهتا، وهذا املنهي ذكر بعض العلماء 
أنه هني عنه؛ ملا فيه من األنانية وكراهية اخلري للمسلمني، فإن املسلم الصاحل واملسلمة الصاحلة  -هللا 

م ما يكره لنفسه، فإذا كانت املرأة عند حتب وُيب كل منهما للمسلمني ما ُيب لنفسه ويكره هل
زوجها ال حترضه على الزوجات األخر، وحتاول أن تضغط عليه من أجل أن يطلق املرأة األخرى، 
ويأيت هذا على صور منها: أن تكون معها سواء تزوجت قبلها أو بعدها وتكون كلتا املرأتني عند 

. وانظر  -اليت هي الزوجة الثانية  -ق أختها رجل واحد، فبعد الدخول وبعد النكاح حترضه على طال
واألخت هنا أخوة اإلسالم؛ ألن الرجل ال جيمع  [ تسأل املرأة طالق أختها ] Uكيف تعبري النيب 

، بل حىت أختني من الرضاعة ال جيوز كما عليه إمجاع -كما هو معلوم   -بني أختني يف النسب 
باألخوة تذكريًا بأخوة اإلسالم كما  -عليه الصالة والسالم  -، وإمنا عرب -رمحهم هللا  -العلماء 
تذكري بأخوة اإلسالم وحق أخوة اإلسالم، فاملرأة ال ترضى  ] وال يبع على بيع أخيه املسلم [قال: 

وال يرضى الصاحلون أن  Uأن ُيرض زوجها على طالقها، كذلك ال يرضى هللا وال يرضى رسوله 
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حترض زوجها على طالق أختها؛ ملا فيه من الضرر، واملسلم ال يأمر بضرر أخيه املسلم، وهلذا نص 
 ذلك على الزوجة، وإذا كانت املرأة الزوجة حتر  من خالل على حترمي -رمحهم هللا  -العلماء 

التصرفات واحلوادث على استغالهلا؛ إليغار زوجها على الضرة حىت يطلقها فطلقها فهي ملعونة؛ ألن 
يقول: ) لعن هللا من خبب زوجة على زوجها، ولعن هللا من خبب زوجاً على زوجه ( فاملرأة  Uالنيب 

على زوجته كل هذا مما  -يعين: أُفسد  -زوجها كذلك الزوج إذا خبب إذا ُخببت وأفسدت على 
 هني عنه شرعاً، فال جيوز أن تفعل املرأة املؤمنة ذلك.

أما الصورة الثانية: فهي أن تقول: أنا ال أتزوجك حىت تطلق زوجاتك اأُلول، وال أُمكنك من نفسي 
، وعلى املرأة إذا تقدم -رمحهم هللا  - حىت تطلق زوجتك األوىل. وهذا منع منه طائفة من العلماء

منها الرجل وعنده زوجة أن توافق أو متتنع، أما أن تقول له: ال أقبل نكاحك حىت تطلق زوجاتك 
اأُلول، فقد حرضته على أذية أخواهتا حىت ولو على القول باجلواز، فإن هللا سينزع الربكة من زواج  

تأيت امرأة ثانية وتقول: أنا ال أتزوجك حىت تطلق زوجتك كهذا، وسينتقم هللا ألن هللا منتقم، فقد 
يف هذا احلديث حينما هنى أن تسعى يف أذية  Uمبعصية الرسول  -والعياذ باهلل  -األوىل، فتبوء 
 زوجته األوىل.

عليه الصالة  -مبعىن: كىن  [ ما يف صحفتها]  وأي: تقلب، أكفأت اإلناء إذا قلبته،  [ لتكفأ] 
رزق الزوجة، فإن الزوجة حينما تكون حتت زوجها تكون مكفية الطعام والشراب عن  -والسالم 

واألكل والنفقة وامللبس، فإذا طُلقت ضاعت ومن هنا صار طالقها مضيعًا هلذه النعمة اليت تعيشها، 
فكأن الزوجة الثانية حينما حرضت زوجها على طالقها أكفأت الصحفة واليت فيها طعامها ورزقها، 

ح فإن الطالق يضر بالزوجة وُيرمها من خري كثري يف دينها ودنياها، ومن هنا يتبني وهذا صحي
للمسلم حر  هذه الشريعة اإلسالمية على حقوق املسلمني بعضهم مع بعض، وكذلك حرصها 
على عدم أذية املسلم ألخيه املسلم، وحرصها كذلك على دفع الضرر، ومن هنا من قواعد الشريعة 

عليها وأمجعت عليها نصو  الكتاب والسنة: "الضرر يزال" فال  -رمحهم هللا  -ء اليت اتفق العلما
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عليه  -جيوز للمسلم أن يضار بأخيه املسلم، وجاء يف احلديث الذي حسنه بعض أهل العلم قوله 
: ) ال ضرر وال ضرار ( وأن من ضار باملسلمني ضار هللا به، فعلى املرأة املسلمة -الصالة والسالم 

وأن تكون يف مجيع شؤوهنا  8ي هللا، واملطلوب من املرأة إذا بُليت بالتعدد أن جتعل أمرها هلل أن تتق
وأحواهلا قوية الصلة باهلل؛ ألن الشيطان قوي النفاذ على القلب خاصة عند وجود الغرية والتنافس 

ومما يعينها على  خاصة يف أمور الدنيا، ومن هنا عليها أن توطن نفسها باخلوف من هللا ومراقبة هللا،
ذلك: أهنا تنزل نفسها منزلة أختها، ومن هنا خنلص إىل أنه ال جيوز للمسلم أن يضار بأخيه املسلم 

 هبذه الوجوه كلها.

ويف هذا احلديث دليل على مشولية الشريعة اإلسالمية وكمال منهجها، فهي الشريعة اليت مل تقبع مع 
سوقه وجتارته، ودخلت معه مع حبه وزوجه تقومه  املسلم يف مسجده وحمرابه، بل دخلت معه يف

وتسدده وتبني له األسلم واألصلح لدينه ودنياه وآخرته. فاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي 
 .-وهللا تعاىل أعلم  -لوال أن هدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا باحلق 


