
 فقه المعامالت / أخرى 
 ك�ف�ة صدق المشتري في الب�ع

 
فك�ف �كون صدق  ،ن إذا صدقا بورك لهما في ب�عهماأن ال�ائعیْ  جاء في الحدیث السؤال:
 حیث ل�س لد�ه إال المال؟ ،المشتري 

�كون لل�ائع بب�ان الثمن  والنصحُ  ،المشتري �إمكانه أن ینصح و�صدق مع صاح�ه :الجواب
و�ن �ان هو أدرى بنفسه  ،أو أن هذه السلعة ل�س من مصلحة ال�ائع أن یب�عها ،الحق�قي للسلعة

ال �عرف ق�مة هذه السلعة وال �عرف أن لها طلً�ا في  مسترسلٌ  لكن أح�اًنا �أتي شخٌص  ،و�ظروفه
�ما فعل  ،و�مكن أن ت�اع �ق�مة أعلى ،بین له أن هذه السلعة نف�سةینصحه المشتري و�ُ ف ،السوق 

على  -عل�ه الصالة والسالم-حینما �ا�ع النبي  -رضي هللا عنه–بد هللا ال�جلي جر�ر بن ع
�اع بثالثمائة فجاء إلى جر�ر فوجد فرًسا یُ  ،جر�ر �عث غالمه ل�شتري فرًساف ،النصح لكل مسلم

فلما أراد أن  ،نعم :فقال جر�ر فرسك �ستحق أكثر من ذلك أتب�عه �أر�عمائة؟ قال ،لینقده الثمن
فرسك �ستحق أكثر من ذلك أتب�عه �خمسمائة؟ ومازال �ه حتى وصل إلى  :ثمن قالینقده ال

 ،هذا النصح لكل مسلم ،]2395[ینظر: معجم الطبراني الكبیر:  ق�مته الحق�ق�ة وهي ،الثمانمائة
�صنع مثل هذا بین الناس  أن أحًدا لوف ،وِفَطرهم وأمزجتهم اختلفت ،رتلكن قلوب الناس تغیَّ 

و�ال فتعال�م اإلسالم ظاهرة  ،لدینلوهذا من الغر�ة المستحِكَمة  ،�هللا المستعان ،عقلهوا في شكُّ ل
�عشرة �المائة من  یب�ع سلعةً  اشخًص  فتجد اآلن ،]2341[ابن ماجه:  »ال ضرر وال ضرار«

وهذا موجود في أسواق المسلمین وفي األماكن التي ُی�اع فیها األش�اء المستعملة من ، ق�متها
من هذه  والمشتري یرى قطعةً  ،الحراج أح�اًنا ُت�اع السلعة في س�ارة �مبلغ ألفففي  ،وغیرهالحراج 

 أودرى  اأحدً  نَّ أ� وال ،و�أخذ هذه القطعة ثم �عد ذلك �شتري الجملةَ  ،السلعة تستحق عشرة آالف
وقد  مسترسلٌ  إلى السوق  قد �أتيف ،هذا ل�س من النصح للمسلم ،ثم یب�ع ال�اقي �أي ق�مة ،سمع

فالمسلم عل�ه أن  ،�اع بهذه الق�مة وهي تستحق أكثرثم �عد ذلك تُ  وقد �أتي سف�هٌ  �أتي مضطرٌ 
 �هللا المستعان. ،وأن یتمنى و�حب له ما �حب لنفسه ،ینصح أخاه
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