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رضي  -هذا احلديث الشريف حديث أيب عبدهللا جابر بن عبدهللا  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
، وقد اشتمل هذا احلديث الشريف على مسألة مهمة من بيان البيوع، وهي -هللا عنه وعن أبيه 

ا أن تتعلق بالشروط يف البيع، فناسب أن يذكره يف هذا الباب "باب الشروط يف البيع"، وقد قدمن
الشروط يف البيع منها ما أحله هللا ومنها ما حرمه، وأن منها ما يؤثر يف البيع ويوجب فساد البيع، 
ومنها ما يسقط ويصح البيع بدونه، وهذا احلديث الشريف اشتمل على اشرتاط البائع على املشرتي، 

، -وهو اجلمل  -منفعة من املنافع املوجودة يف املبيع  Uاشرتط على رسول هللا  Wوذلك أن جابراً 
فاشرتط أن يبقى ظهر اجلمل له إىل أن يصل إىل املدينة، وهذا الشرط يقع يف األعيان املبيعة اليت هلا 
منافع، مثل: أن يبيع عمارة ويستثين سكناها سنة، أو يبيع عمارة ويستثين سكناها شهراً، فلو قال 

قال: أبيعها لك مبليون ولكين أحتاج أن أجد سكناً، فأستثين شهرًا أو شهرين قائل: بعين عمارتك، 
أو ثالثة أشهر أو سنة حىت أحتول عنها. فهذا احلديث أصل يف مشروعية استثناء املنافع املوجودة يف 

  - املبيع على شرط أن ال يكون هذا االستثناء موجبًا للغرر أو مفضيًا إىل الربا أو إىل جمموع األمرين
. ويف هذا احلديث الشريف مجلة من املسائل -كما قررناه يف الشروط املوجبة لفساد البيع 

وسريته العطرة، ومواقفه اجلليلة اجلميلة النضرة اليت دلت  Uواألحكام، ومجلة من آداب رسول هللا 
 - يف حلمه وكرمه وجوده وحسن بره ألصحابه وللناس -صلوات هللا وسالمه عليه  -على كماله 

 .-صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين 

: أنه كان يسري على مجل فأعيا، -رضي هللا عنهما  –عن جابر بن عبدهللا  - 922] 
فدعا يل وضربه، فسار سريًا مل يسر مثله، قال: ) بعنيه  Uفأراد أن يسيبه، فلحقين النيب 

بوقية ( فقلت: ال. مث قال: ) بعنيه (. فبعته بأوقية، واستثنيت محالنه إىل أهلي. فلما بلغت 
أتيته باجلمل فنقدين مثنه، مث رجعت فأرسل يف أثري، فقال: ) أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ 

 خذ مجلك ودرامهك فهو لك ( [.
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يقال:  كان يسري على مجل أعيا [ ]" ويف الرواية األخرى: كنت أسري على مجل وقد أعيايقول: "
أعيا اجلمل إذا تعب، وقد يكون التعب بسبب املسري وقد يكون من اجلمل نفسه لضعفه، وحينئذ 

نسان احليوان على وجه يعذبه به، ومن هنا نص العلماء يفصل: فاألصل أنه ال جيوز أن يركب اإل
هنى عن تعذيب احليوان، ويف  Uواألئمة على أن من حقوق احليوان: أن ال يُعذَّب؛ ألن النيب 

قال: ) دخلت امرأة النار يف  Uأن النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الصحيح من حديث أيب هريرة 
ركتها تأكل من خشاش األرض ( وهذا احلديث أخذ منه هرة حبستها ال هي أطعمتها وال هي ت

العلماء وجوب الرفق باحليوان وعدم تعذيبه، فيشكل على هذا: كون جابر يسري على هذا البعري 
الذي قد أعيا، واجلواب: أن البعري من أصله ضعيف البنية ومل يكن قوياً، واإلعياء مل يأت من الركوب 

ف اجلمل بكونه فيه التعب والنصب إذا سار مع غريه فتخلف وإمنا جاء من طبيعة اجلمل، ويوص
وتأخر، فكان ضعيفاً؛ ألن الدواب ختتلف من حيث جودهتا أو طاقتها للمسري، وهذا اجلمل كان 

، قيل: هي غزوة تبوك، Uوكان ألخواته معه، خرج معه يف غزوة من غزوات رسول هللا  Wجلابر 
هبذا اجلمل الذي جاء يف بعض  Wت يف غزوة تبوك. وخرج وقيل: ذات الرقاع، واملشهور: أهنا كان

، فانظر كيف كانت تضحيات الصحابة -يعين: يسقون عليه املاء  -الروايات: أنه كان ناضحًا هلم 
إذا خرج إىل  U: أن الواحد منهم ال ُيب أن يتخلف عن رسول هللا 8يف اجلهاد يف سبيل هللا 

ي عليه أهله، وهذا من حرصهم على اجلهاد يف سبيل هللا الغزوة، حىت كان يأخذ بعريه الذي يسق
، حىت كان Uوحرصهم على التضحية من أجل هذا الدين، وهذا صدق منهم يف حمبة هللا ورسوله 

ومل جيد ظهراً، جاء  8الواحد منهم إذا دعي إىل اجلهاد ونادى منادي اخلروج للجهاد يف سبيل هللا 
ظهرًا توىل  -عليه الصالة والسالم  -الظهر، فإذا مل جيد له  وسأله أن جيد له  Uإىل رسول هللا 

. فخرج هذا الصحايب اجلليل مع أنه كان Uوعينه تفيض من الدمع؛ حزناً أن يتخلف عن رسول هللا 
، ومع وجود احلاجة ألخواته أن يكون معهن ما -رضي هللا عنهم أمجعني  -من صغار الصحابة 
التضحية أن خيرج بناضحه كما جاء يف بعض الروايات: "وكان  ، إىل درجةUختلف عن رسول هللا 

عليه الصالة  -على اجلمل، وكان  -عليه الصالة والسالم  -ناضحًا لنا". فلما أعيا اجلمل مر عليه 
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للعهد، فإن جابراً  -صلوات هللا وسالمه عليه  -من أبر الناس بأصحابه وأحفظ اخللق  -والسالم 
W م، وكان والده من الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، فقضى حنبه على والده عبدهللا بن حرا

اإلميان وصدق العبودية للرمحن حىت فاز بالشهادة وبالفردوس األعلى يف اجلنان. ففي احلديث 
عن وجه أبيه  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الصحيح: أنه قتل يوم أحد وجاء جابر وكشف عن وجهه 

: ) ابكيه أو ال تبكيه، -عليه الصالة والسالم  -وجهه بكى، فقال فصار يبكي، وكلما كشف عن 
ما زالت املالئكة تظله حىت رفعته إىل السماء (. مث إن جابرًا أصابه الشغف واحلزن على موت أبيه 
فقال: يا رسول هللا، أخربين عن أيب إن كان يف اجلنة صربت. فقال: ) يا جابر، إهنا جنان وإن أباك 

من خرية  -رضي هللا عنه وأرضاه  -دوس األعلى من اجلنة ( فكان عبدهللا بن حرام قد أصاب الفر 
ُيفظ حقوقه أصحابه بعد موهتم، فاملرأة ميوت  Uالصحابة ومن اجملاهدين يف سبيل هللا، وكان 

عليه الصالة والسالم  -زوجها يزورها، فإذا ُرم ِّلت من بعد وفاة زوجها زارها وطيَّب خاطرها كما زار 
، -رضي هللا عنه وأرضاه  -الصحابيات من األنصار. وكان ُيسن إىل جابر حفظًا حلق أبيه  -

أراد  Uوُيسن إليه ويسأله عن حاله وحال أخواته وعن حاجته، حىت ذكر بعض العلماء: أن النيب 
هللا  أعطاه -رضي هلل عنه وأرضاه  -أن ميثل جلابر يف هذه القصة مبا أصاب أباه من اخلري، فإن أباه 

وعده هللا باجلنة، فباع أبوه نفسه هلل فاشرتى هللا  8اجلنة وزيادة، وذلك أن اجملاهد يف سبيل هللا 
من جابر  Uعن اجملاهدين يف سبيله، مث وعده املزيد. فاشرتى النيب  8نفسه منه، كما أخرب هللا 

  [ فضربه Uفمر النيب  ] :Wبعريه وأعطاه الثمن وأعطاه البعري، قالوا: لكي يقرب له املثل. ويقول 
خنس البعري بقضيب كان معه  Uأي: ضرب الدابة وضرب البعري. وجاء يف بعض الروايات: أن النيب 

، فلما خنس البعري انطلق البعري كأحسن ما أنت راٍء من بعري! معجزة من -عليه الصالة والسالم  -
تظهر املعجزات على  Uومعل م من معامل نبوته، فقد كان  -صلوات هللا وسالمه عليه  - معجزاته

. فنخس البعري خنسة فأصبح بأحسن األحوال، حىت إن جابراً Uيديه؛ تصديقاً لنبوته وأنه رسول هللا 
W ما استطاع أن يكبح مجاحه مما وجد فيه من القوة واالنطالق حىت سبق القوم واجليش! وهذا من 

. فقال -عليه الصالة والسالم  -ومما وضع هللا من الربكة فيه  -صلوات هللا وسالمه عليه  -معجزاته 
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يعين: بعين اجلمل. ويف هذا دليل على مشروعية  ] ) بعنيه ( [جلابر:  -عليه الصالة والسالم  -
صلوات هللا  -تيمني فعل البيع فاشرتى، وقد اشرتى حائطه من الي Uالبيع بالسنة الفعلية؛ ألن النيب 

. وفيه دليل على مشروعية عقد البيع بصيغة األمر؛ ألن البيع ينعقد بصيغة -وسالمه وبركاته عليه 
املاضي: بعتك، فتقول: اشرتيت. وينعقد بصيغة األمر: بعين، بعين سيارتك. وشدد بعض العلماء يف 

وأن يرد البائع ويقول: قبلت. ولكن صيغة األمر وقال: إذا قال له: بعين، وقال اآلخر: بعتك. ال بد 
قال: "هو لك يا رسول  ] ) بعنيه ( [جاء بصيغة األمر، فقال:  Uالذي وقع يف احلديث أن النيب 

هللا" ويف هذا دليل على مشروعية البيع بالتعاطي؛ ألن جابرًا مل يصرح بقبول البيع وإمنا صرح باهلبة، 
 -وسكت جابر، وهذا يدل عند بعض العلماء  يه ( [] ) بعنفقال: "هو لك يا رسول هللا" فقال: 

على صحة بيع املعاطاة، وبيع املعاطاة: أن ُيدث التبايع بني البائع واملشرتي  -وهو مذهب اجلمهور 
دون كالم ولفظ، وهو موجود يف زماننا: أن يدخل الرجل البقالة فيجد سلعة تعجبه وجيد عليها 

حملاسب أو صاحب الدكان ويدفع العشرة، وينطلق بالسلعة ، فيذهب إىل ا-عشرة مثاًل  -القيمة 
دون أن يقول البائع: بعت، ودون أن يقول املشرتي: اشرتيت. هذا يسميه العلماء "بيع املعاطاة"؛ 

تعاىل  -ألنه يقوم على الفعل بدون قول ولفظ، ومجهور العلماء على صحة هذا البيع، وذلك أن هللا 

 ۇ ۇ ژبقوله:  -رمحهم هللا  -صيغة، كما استدل له بعض األئمة وصف البيع بالتعاطي بدون  -

    ېئ  ېئ ژمث قال:   ژ ۅ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

فسمى صفقة اجلهاد يف سبيل هللا بيعاً مع أنه ال إجياب فيها وال قبول، فدل على   ژ ىئ ىئ ىئ
وُيكم به مع عدم وجود الصيغة، ولعموم قوله  -أعين: البيع  -أن الشرع يطلق هذا االصطالح 

 ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ژيقول:  -تعاىل  -وهذا بيع، وألن هللا   ژ ٹ ٹ ٹ ژتعاىل: 

والرتاضي مطلق يف اآلية كما يقع باألقوال يقع باألفعال، فأنت ال تشك أن   ژ ڃ ڃ
الشخص إذا رأى على السلعة عشرة وجاء عند البائع ودفع العشرة دون أن يتكلم، أنه كأنه يقول: 

 -أنا راض أن أشرتيها بعشرة. ففي هذا دليل على صحة بيع املعاطاة، وهو مذهب مجهور العلماء 
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. قال: "هو لك يا رسول هللا" فيه دليل على -رمحة هللا على اجلميع  -خالفاً للشافعية  -رمحهم هللا 
" تارة Uمشروعية اشرتاء ويل األمر من األفراد، وهذا ما يسميه العلماء بـ"شخصيات الرسول 

عليه الصالة والسالم  -يتصرف بالرسالة وتارة يتصرف بالوالية وتارة يتصرف كواحد من الناس، فهنا 
. فقال: "هو لك يا رسول -صلوات هللا وسالمه عليه  -تصرف كما يتصرف الرجل مع أخيه  -

ًا أمام شيء ، فما كانت الدنيا لتسوي شيئ-رضوان هللا عليهم  -هللا" فيه دليل على أدب الصحابة 
بأرواحهم وأنفسهم اليت هي أعز عليهم من  U، وكانوا يفد ون رسول هللا Uيأمر به هللا ورسوله 

ما حازوا به قصب السبق  Uالدنيا وما فيها، ولذلك أعطاهم هللا من كمال األدب مع رسول هللا 
. قال ,من هللا  عليهم بذلك حىت بلغوا مبلغ الرضى 8وحازوا به الفضائل العظيمة، وأثىن هللا 

صلوات هللا وسالمه  -من بني الرسل فاختاره أفضلهم  Uبعض العلماء: إن هللا كما اصطفى رسوله 
: أن -ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -، اختار له أفضل صحب لرسول. وقرر األئمة -عليه 

فاضلة. هم أفضل أصحاب نيب لنيب وأفضل أصحاب رسول لرسول لوجه امل Uأصحاب رسول هللا 
فمن أدب هذا الصحايب قال: "هو لك يا رسول هللا" وهذا يدل على أنه ينبغي على من صحب 
األكابر واألفاضل والعلماء واألتقياء أن يكون معهم كأحسن ما يكون فضاًل وأدباً. فقال: "هو لك 

عليه  -كر عليه يا رسول هللا" فيه دليل على مشروعية اهلبة؛ ألنه قال: "هو لك يا رسول هللا" ومل ين
اهلبة ومشروعية هبة الدواب، وهذا حمل إمجاع من حيث األصل: أن هبة الشيء  -الصالة والسالم 

  -املباح مباح بشرط: أن يكون الشيء املوهوب ملكًا للواهب، فال يهب اإلنسان شيئًا ال ميلكه 
] ) بعنيه ( : -م عليه الصالة والسال -. قال: "هو لك يا رسول هللا" فقال -كجسده وحنو ذلك 

التمس األفضل باملعاوضة، ومن هنا األفضل  Uكمال حيث إن النيب   Uوهذا فيه من رسول هللا  [
للعلماء والكرباء: أن ال ُيرجوا أصحاب األموال يف أمواهلم وأن يعطوهم حقوقهم كاملة ما أمكن، 

: -عليه الصالة والسالم  -فقال  حىت ولو تنازلوا تأدباً فإنه األكمل واألفضل: أن يعطيه حقه كاماًل.
ويف هذا دليل على مشروعية املراجعة يف البيع ومشروعية رد اهلبة، ويف هذا إشكال؛  ] ) بعنيه ( [

 -عليه الصالة والسالم  -ما كان يرد اهلدية، وهو قال: "هو لك يا رسول هللا" فامتنع  Uألن النيب 



 الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىلهذه                               (922رقم احلديث ) -باب الشروط يف البيع  
 

 2173 

سأل البيع أصالً  U: بأن النيب -محة هللا عليهم ر  -. وأجاب بعض مشائخنا ] ) بعنيه ( [وقال: 
وجاءت اهلبة تبعاً، وكان ال يرد اهلدية واهلبة إذا جاءت أصالً، وحىت يكون هذا أبعد عن اإلحراج. 
ومن هنا: لو أنك كلفت شخصًا أن يشرتي لك شيئًا وجاءك بالشيء الذي طلبته أن يشرتيه، 

ن تقول له: ال، إمنا أنا طلبته منك طلباً. ومن هنا فُرق فاألكمل واألفضل لو قال لك: خذه هدية. أ
بني أن يكون الشيء مطلوبًا من اإلنسان وبني أن يكون الشخص بنفسه جاء ووهبك الشيء؛ ألنه 
إذا جاءك ووهبك الشيء دون أن تطلبه ودون أن تدله: دل على صدق قصده للهبة، وعلى كل 

هذا دليل على مشروعية املماكسة يف البيع واملراجعة، اختار األفضل واألكمل، ويف  Uحال فالنيب 
إذا قال: بعشرة، تقول: بتسعة. وإذا قال: بعشرين، تقول: بعشرة، وأنه ال بأس بذلك وال حرج، 

، فقالت: يا رسول U: أهنا جاءت إىل رسول هللا -رضي هللا عنها  -ولكن ورد يف حديث أم أمنار 
مسُته بأقل من مثنه حىت يبلغ صاحبه مثنه فأشرتيه منه، وإذا أردت  هللا، إين إذا أردت أن أشرتي الشيء

عليه الصالة  -أن أبيع  الشيء مسته بأعلى من مثنه حىت يصل الراغب فيه إىل مثنه فأبيعه له. فقال 
: ) سوميه بثمنه، فإن شاء أن يأخذ أو يذر ( فهذا أخذ منه بعض العلماء أن أقل ما -والسالم 

ن اإلنسان يبالغ يف القيمة العالية والقيمة النازلة وعليه أن ينصف؛ ألن املسلم ينصح يكون الكراهة، أ
ألخيه املسلم، وال شك أن هذا أريح، ومن اجملرب: أن التاجر الذي ُيدد قيمة بضاعته دون زيادة 

قد ودون نقص يرتاح وتطمئن الناس إليه، ويرتاح من إضاعة الوقت والسوم واملراجعة يف السوم الذي 
 .-أعين: فتنة اخلصومة  -ال تؤم ن معه الفتنة 

أن يبقى اجلمل معه حىت يرجع  Uمحالنه إىل املدينة، يعين: اشرتط على رسول هللا  Wاشرتط جابر 
 ، وفيه دليل على مسائل:-وهذا موضع الشاهد من احلديث  -إىل املدينة 

اشرتاط هذا مل ينكر على جابر  U املسألة األوىل: مشروعية الشروط يف البيع، وذلك أن رسول هللا
رمحه هللا  -وقعت فيها حادثة لطيفة لعبدالوارث بن سعيد  -الشرط يف البيع  -الشرط، وهذه املسألة 

فسألته عن بيع وشرط، فقال: "البيع باطل  -رمحه هللا  -، قال: أتيت إىل اإلمام أيب حنيفة -
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: "البيع صحيح والشرط صحيح". مث سألت ابن والشرط باطل". قال: مث سألت ابن أيب ليلى، فقال
شربمة، فقال: "البيع صحيح والشرط باطل". فقلت: سبحان هللا! هؤالء ثالثة فقهاء: أحدهم يبطل 

 -البيع والشرط الذي هو اإلمام أيب حنيفة، والثاين يصحح البيع والشرط الذي هو ابن أيب ليلى 
ط بني القولني البيع صحيح والشرط باطل! قال: ، والثالث يتوس-يعين: عكس القول الذي قبله 

وسألته، وأخربته عما ذكر ابن أيب ليلى وابن أيب  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -فرجعت إىل أيب حنيفة 
شربمة. وأهنما أفتياه: بصحة البيع والشرط أفتاه ابن أيب ليلى، وصحة البيع وبطالن الشرط كما أفتاه 

يعين: هذا الشيء ال  -: "ال أدري ماذا قاال! -يعين اإلمام أبو حنيفة  - ابن شربمة. فقال رمحه هللا
الذي هو عبدهللا بن عمرو بن  -، ولكن حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -أدري عنه 

هنى عن بيع وشرط (". إذاً عنده دليل على أنه ال  U: ) أن النيب -العا  رضي هللا عنه وعن أبيه 
رمحه  -رط. قال: فانطلقت إىل ابن أيب ليلى وأخربته ما أفىت به اإلمام أبو حنيفة يصح البيع مع الش

، فقال: ما أدري ما قاال! ولكن حدثين هشام بن عروة -رمحة هللا عليهما  -وابن أيب شربمة  -هللا 
اشرتى منه بعريه واشرتط محالنه إىل املدينة". فصحح البيع  U: "أن النيب Wعن أبيه عن جابر 

وصحح الشرط؛ ألن البيع صحيح وشرط جابر صحيح، فهذا يدل على صحة البيع والشرط. قال: 
فانطلقت إىل الثالث فأخربته مبا قاال، قال: ال أدري مبا قاال! مث ساق سنده إىل عائشة، عن هشام 

أمرها  U"وهي خالته": أن النيب  -رضي هللا عنها  -" عن عائشة بن عروة عن أبيه "عروة بن الزبري
. فصحح البيع لعائشة وألغى شرط أهل بريرة، فدل -شرط أهل بريرة  -أن تأخذ بريرة وردَّ الشرط 

على صحة البيع وإلغاء الشرط. ويف الواقع: ليس هناك تعارض بني هذه الثالثة أحاديث، حديث: 
، كأن يقول: أبيعك -كما ذكرنا   -د به: الشرط الذي خيالف مقصود البيع "هنى عن بيع وشرط" املرا

هذه السيارة على أن ال تركبها، أو أبيعك هذه السيارة على أن ال تبيعها ألحد، أو أبيعك الدار على 
أن ال تسكنها. فشرط خيالف مقتضى العقد، من مقتضى العقد: أن الشخص ميلك السلعة وهو حر 

أو إىل جمموع األمرين. والشرط  -كما ذكرنا   -جب الغرر أو شرط يفضي إىل الربا فيها، أو شرط يو 
الذي فيه الغرر جاء ما يدل على أنه مقصود يف هذا احلديث حينما قال: "هنى عن الثُـّْنيا إال أن 
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والذي صحح البيع والشرط: الشرط ال خيالف  -حديث جابر الذي معنا  -تُعلم". احلديث الثاين 
لعقد وال يتضمن حراماً، وإمنا هو منفعة ألحد املتعاقدين ال مناقضة هلا يف أصل العقد، ومن مقتضى ا

وهو حديث عائشة رضي هللا عنها الذي تقدم  -هنا صح البيع وصح الشرط. وأما احلديث الثالث 
 عليه -البيع وألغى الشرط؛ ألن الشرط خمالف لشرع هللا، ولذلك قال  U: صحح فيه النيب -معنا 

: ) ما بال أقوام يشرتطون شروطًا ليست يف كتاب هللا؟! كل شرط ليس يف كتاب -الصالة والسالم 
، -وهي مشكاة النبوة  -هللا فهو باطل وإن كان مئة شرط ( فإذًا الكل خرج من مشكاة واحدة 

    ۇ ۇ ڭڭ ڭ ژوالتناقض ضرب من اللغو تنزه عنه الشريعة اليت نزلت من لدن حكيم عليم 

. فهذا ال تناقض فيه، ولذلك قد يظهر لنا يف الظاهر أهنا متعارضة، والواقع: أنه ال ,  ژ ۆ
جلابر شرطه، فدل على أن من  -عليه الصالة والسالم  -تعارض بني هذه النصو . فصحح 

وال يعارض مقتضى أصول العقود وفيه منفعة  ،Uاشرتط شرطًا ال يعارض كتاب هللا وال سنة النيب 
جلابر  -عليه الصالة والسالم  -قدين وال يوجب غررًا وال رباً: أن ذلك له، ويف إذنه ألحد املتعا

. كذلك أيضاً: فيه دليل على كرم خلق -كما ذكرنا   -بالشرط دليل على مشروعية الشرط يف البيع 
وأن املسلم يف البيع ينبغي أن يكون مسحاً، فإذا وجد أخاه يف البيع يشرتط شرطًا وُيتاج  ،Uالنيب 

كما يف   -مثاًل  -هذا الشرط رفقاً: به رفق به، وال يصر ويقول له: ال، أريدك أن تسلمين البعري 
صفقة  تسامح، ومن تسامح يف بيعه وتسامح يف شرائه بارك هللا له يف Uحادثتنا، ولكن رسول هللا 

أنه قال: ) رحم هللا امرءاً مسحًا إذا  Uميينه، وأنزل هللا الرمحة له، كما يف احلديث الصحيح عن النيب 
باع، مسحًا إذا اشرتى، مسحًا إذا قضى، مسحًا إذا اقتضى (. فمن السماحة يف البيع: أنه إذا اشرتط 

ج أن يبيع سيارته، فتجد الشخص البائع شرطاً، رجل عنده عائلة وأسرة واحتاج أن يبيع بيته، احتا 
يقول له: بكم تبيع هذه السيارة؟ يقول: بعشرة آالف. فيعطيه العشرة آالف ويفك ضيقته، مث يقول 
له: السيارة عندك حىت ييسر هللا لك السيارة.. هذه سيارتك دعها عندك.. وحنو ذلك من 

ن الدنيا وما فيها، فإذا كان السماحة. وهذا هو الواجب على املسلمني فإن أخوة اإلسالم أعظم م
: ) رحم هللا امرءاً -عليه الصالة والسالم  -املسلم عنده مساحة رمحه هللا هبذه السماحة. قيل يف قوله 
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مبعىن: أسأل هللا أن يرحم من كان مسحاً  ،Uأهنا دعوة من النيب  ، مسحًا إذا اشرتى (:مسحًا إذا باع
باخلري والرمحة. وقيل: إنه خرب، أي: أن  Uأصابته دعوة النيب  إذا باع، مسحًا إذا اشرتى. وهنيئًا ملن

واجتمعت السنة  ،Uهللا سريحم من كان مسحاً يف بيعه، مسحاً يف شرائه. فهذه مساحة من رسول هللا 
أن يركب البعري وأن  -عليه الصالة والسالم  -القولية والفعلية على السماحة يف عقد البيع، فأذن له 

؛ فإن -ل ـؤجـع املـيـو بـذي هـال -ىت يعود إىل املدينة. وفيه دليل على تأخري الثمن يرتفق بظهره ح
مل يعط جابراً الثمن معجاًل فدل على جواز بيع املؤجل، ومن هنا: يصح بيع التقسيط؛ ألنه  Uالنيب 

كما   بيع إىل أجل، سواء كان املبلغ كله مدفوعًا يف األجل: كما يف حادثتنا، أو كان على أقساط:
 -الذي تقدم معنا يف قصة بريرة  -رضي هللا عنها وأرضاها  -ذكرنا يف حديث عائشة املتفق عليه 

إىل املدينة" احلديث فيه قصة  Uأي: رسول هللا  -. قال: "فلما رجع -رضي هللا عنها وأرضاها 
 -وعه قبل قدومه ورجوعه، قيل: إن هذا وقع يف رج Uطويلة لكن املصنف اختصره. وكان النيب 

جابراً عن زوجه، وأخربه أنه تزوج ثيباً،  Uيف طريقه إىل املدينة، وسأل النيب  -عليه الصالة والسالم 
 -وسأله: هال تزوج بكرًا تالعبه ويالعبها؟ فقال: يا رسول هللا، إن أيب مات وخلف يل أخوات 

واته. وانظروا كيف  ألخ -رضي هللا عنه وأرضاه  -، فضحى جابر -يعين: ُيتاجون إىل من يرعاهم 
يف  Uكان الصحابة يربون األخوات، وهذا قبس من مدرسة النبوة اليت ترىب فيها أصحاب رسول هللا 

إكرام األخ ألخواته خاصة إذا تويف األب؛ فإهنن أحوج ما يكن  إىل عطفه وإىل إحسانه وإىل بره وإىل 
كبرية كله من أجل اإلحسان إىل أنه تزوج امرأة   Uصلته. فأخرب جابر يف هذه القصة رسول هللا 

إال  -خاصة بعد وفاة األب  -أخواته، وهذا فضل عظيم، وقل أن جتد عبدًا ُيسن ويصل أخواته 
موفقًا مسددًا معانًا يف أموره؛ ألن هللا جيزي باإلحسان إحساناً  8وجدت الرمحة واخلري من هللا 

بشهوته ونزوته وما يقولون من سعادته  Wفضحى جابر   ژ ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋژ
: ) هال بكرًا تالعبها وتالعبك؟ ( وانظر كيف Uالزوجية يف كونه يكون مع بكر، ويقول له النيب 
 -. وعلى العكس مما ترىب عليه بنات اجليل اليوم ,العقول الكاملة الراجحة اليت تشرتي ما عند هللا 

ات املسلمني يشعرهن أن حياهتن تتدمر إذا اختري هلن زوج  ، فإن الغزو الفكري لبن-إال من رحم هللا 
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كبري، وأن الرجل تتدمر حياته إذا اختري له زوجة ليست جبميلة، وجتد املرأة تشتكي من أبيها 
وتشتكي من وليها أنه دمر حياهتا ودمر عيشها ودمر مستقبلها، ويقيمون الدنيا ويقعدوهنا على 

حة وانظر كيف كان السلف الصاحل وكيف الصحابة وكيف شهوات ونزوات! ولكن العقول الراج
الصحابيات، ما كانوا ينظرون نظرات ضيقة وال كانوا يقفون عند حدود معينة، إمنا كانت الدار 
اآلخرة أكرب مههم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤهلم. فكم من امرأة صغرية تزوجت رجاًل كبرياً؛ براًّ 

ها جعل هللا هلا السعادة يف ذلك الرجل، فأبرها وأكرمها وأحسن عيشها، وكم ألبيها وبراًّ إلخواهنا وولي
 -من رجل تزوج امرأة كبرية عاقلة كانت سبباً يف سعادته يف الدنيا واآلخرة. هذه خدجية بنت خويلد 

 -صلوات هللا وسالمه عليه  -سناًّ وهو أكرب منها فضاًل  Uأكرب من رسول هللا  -رضي هللا عنها 
، وجاءها ذعرًا خائفًا مرعوبًا ليلة أوحي إليه، فما ذهب عنه Uومع ذلك تزوجها رسول هللا  وقدراً 

إال بالكلمات الطيبات املباركات من تلك  -صلوات هللا وسالمه عليه  -روعه وال ذهب عنه خوفه 
: "كال وهللا ، وقالت قولتها املشهورة- Uكما أخرب رسول هللا   -املرأة العاقلة اليت كُملت من النساء 

ال خيزيك هللا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتعني على نوائب احلق". فلو كانت صغرية طائشة 
ما عرفت أن تقول له هذا الكالم، ولكنها عاقلة حكيمة وكان هلا فضل عظيم، فلما تزوج عائشة 

أمل يبدلك هللا خرياً  كانت تقول له:  -وكانت أصغر منها سناًّ وهي البكر الوحيدة  -رضي هللا عنها 
: ) ال وهللا، ما أبدلين هللا خريًا منها، آمنت يب Uمنها؟ كانت عجوزًا أو كانت كبرية، فكان يقول 

وكفر يب الناس، وصدقتين وكذبين الناس، وواستين مباهلا، ال وهللا ما أبدلين هللا خرياً منها ( صلوات هللا 
أن يضحي مبا يقولون املستقبل! ال وهللا، ال  رضي Wوسالمه عليه. فانظر كيف هذا الصحايب 

ميكن أن يبارك هللا ملستقبل اإلنسان وحياة اإلنسان بشيء مثل العمل الصاحل. سبحان هللا! أترى 
ربك خيزي عبدًا يضحي ألخواته وإخوانه فيصل الرحم وُيسن إليهم! فالتضحية للقريب خري كثري. 

فيها األخت وأنت يف غاية اهلم والغم، جرب ذلك وجتده وانظر إىل تلك الساعة الطيبة اليت تزور 
وجتد أثره وأنت تدخل على بيت األخت، فتضم صغريها وتُقب ِّل ولدها وُتظهر حنان على فلذة  
كبدها، وانظر ماذا يكون يف قرارة قلبها ونفسها. عجبت من رجل كبري السن وإذا ُحدث بالشيء 
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ل قائل: إن يف هذا الزمان قليل من يضحي. وجدت الواقعي، وهذا مما حدث للصحابة، فقد يقو 
 -، فسألته: إىل أين أنت ذاهب؟ -وجدته بعيدًا يف فالة يف الطريق  -رجاًل عمره يقارب السبعني 

، فسألته وقلت له: -وكان معه بضاعة زهيدة من بستانه يبيعها يف حمطة من احملطات على الطريق 
 أخت يف مكة عندها أيتام، أريد أن أبيع هذا الشيء إىل أين أنت ذاهب؟ قال: أنا من بدر ويل

وأعطيها هلا. فانظر كيف حينما ترى الرجل كبري السن يف آخر عمره، ولو ترى حلاله تتعجب كيف 
يقوم على شأنه فضاًل عن أن يضحي ألخته! كان الرجل يسافر األيام والليايل من أجل أن يصل 

 فقر وشدة وضيق ولكن هللا وسع حياهتم، وكانوا يف األخت، من أجل أن يزور األخت، وكانوا يف
خوف فأمنهم هللا من خوفهم، كل هذه املعاين السامية واآلداب الفاضلة العالية. فهذا احلديث من 
أعظم األحاديث، فيه فوائد عظيمة حىت ذكر اإلمام احلافظ ابن امللقن يف شرحه قال: وفيه فوائد مجة 

رضي هللا عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن اإلسالم  -لف الصاحل من اآلداب واألخالق وهدي الس
 .-خري اجلزاء وأفضله  Uواملسلمني وعن رسول هللا 

، وهذا يدل على الوفاء بالعهد، فقد Uإىل املدينة أتى بالبعري إىل رسول هللا  Wفلما قدم جابر 
أن يُنقد  Uودخل عليه، فأمر النيب  Uوأراد أن يويف له، فأتى إىل رسول هللا  Uتعاقد مع رسول هللا 

يعين:  ] ) أتراين ماكستك؟ ( [عليه الصالة والسالم:  -الثمن، فلما أخذ جابر الثمن قال 
صلوات هللا وسالمه وبركاته  [ ( خذ مجلك ال! وأنا أريد أن آخذ مجلك؟) ] راجعتك يف مثنه 

أكرم الناس،  -هللا وسالمه عليه بأيب وأمي صلوات  -عليه، فأعطاه اجلمل وأعطاه مثنه، وكان 
فأكرمه و بـ رَّه  U، حىت إن الرجل أتى إىل رسول هللا Uوكانت الدنيا ال تسوي شيئًا عند رسول هللا 

ووص له، فلما أكرمه رجع إىل قومه فقال: "يا قوم، أسلموا فقد أتيتكم من رجل ال خيشى الفقر أبداً". 
. وفيه دليل -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  - صلوات هللا وسالمه عليه من كرمه وإحسانه

على أخالق الفضالء والُكم ل، فإن الناس اليوم إذا وجدوا رجاًل اشرتى سلعة مث قال للمشرتي: خذ 
الثمن والسلعة. استخفوا به واحتقروه وقالوا له: ضيعت مالك! ما أنت بالعاقل! وما هذا الذي 

يسن للناس صفات الكرم وصفات اجلود واحتقار الدنيا،  Uمة تفعله؟! ولكن انظروا إىل رسول األ
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، فما من كرمي يريد -صلوات هللا وسالمه عليه  -قدوة وأسوة ألمته  -عليه الصالة والسالم  -وكان 
يف سخائه وجوده  Uرمحة هللا وخيلص يف عطيته ويرجو ما عند هللا إال وهو يرتسم هنج رسول هللا 

، وجزاه هللا عنا وعن أمته خري ما جزى نبياًّ عن نبوته وصاحب -لسالم عليه الصالة وا -وكرمه 
 رسالة عن رسالته.

يف هذا احلديث دليل على ما ذكرناه من مسألة الشرط يف البيع، ومن هنا يفصل يف هذه املسألة وال 
نظر ما ُيكم بصحة البيع مع الشرط مطلقًا وال ُيكم بالفساد مطلقاً، وال ُيكم بالتفصيل ما مل يُ 

هي نوعية هذه الشروط الذي اشتمل عليها العقد؟ فإن كانت موافقة للشرع أجيزت، وإن كانت 
على التفصيل الذي ذكرناه فيما تقدم  -خمالفة للشرع ُردت وُحكم ببطالهنا أو ببطالن العقد معها 

-. 


