
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب البيوع - شرح بلوغ المرام

منه عنه نهي وما شروطه بابتابع:   
عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 

  ورركاته عليكم ورحمة هللا السالم
به نبينا محمد وعلى آله وصح ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 :يالحديث الثان

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف  ،حديث جابر ،وقد قرأ باألمس
يقول عام  -صلى هللا عليه وسلم-أنه سمع رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن جابر بن عبد هللا "

 ."هو بمكةو  حالفت
ة عليه الصال-بمكة  أثناء وجوده "وهو بمكة"الفتح في رمضان سنة ثمان من الهجرة  "حيقول عام الفت"

ألن العام يطلق على جميعه من محرم إلى ذي الحجة، ومعلوم أنه لم يدخل مكة إال  ؛والجملة حالية ،-السالمو 
كان هذا القول في رجب أو ي لو يعن ،الفتح ر التي تقدمت هذا الشهر أنها عامفي رمضان، ويصدق على األشه

 ،"وهو بمكة" :لكن حدد المراد بقوله ،ثمان ألن عام الفتح سنة ؛أو في صفر مثاًل هي من عام الفتح في جمادى
فلو جاء  ،خ والمنسوخمن أجل معرفة الناس ،تاريخ الخبر ،التاريخ "عام الفتح وهو بمكة"ويستفاد من هذا الكالم 

ذا جاء بعده ما يعارضه قلنا: إما يعارضه مما هو قبل وقت الفتح وهو بمكة، قلنا : ن هذا الحديث ناسخ له، وا 
ليتوصل  ؛نسخ المتقدم، فمعرفة تواريخ المتون في غاية األهمية، معرفة تواريخ المتون مهمة جداً ن المتأخر يإ

القول بأن المتأخر ينسخ المتقدم، فإذا لم نعرف المتقدم من  وعدم إمكان الجمع إلى ..بذلك عند التعارض إلى
 الخبر.وهنا حدد وقت وتاريخ  ،وقفولزمنا أن نت ،ق بين النصوصإذا لم نستطع أن نوفالمتأخر وقعنا في حيرة 

ال  ((بيع الخمر إن هللا ورسوله حرم)) الضمير في حرم مفرد ويعود إلى ما تقدم، وما تقدم مفرد وا 
ال واحد؟ اثنان إن هللا ورسوله )): كما تقدم في حديثفاألصل أن يقال: إن هللا ورسوله حرما  ،مثنى؟ اثنان وا 

عليه الصالة - يقول ،واحدذكر إال وهذا تقدم هذا األصل، لكن إذا لم ي   ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية((
يعني يطابق ما  ،دام يعود إلى أكثر من واحد ن األصل أن الضمير ما: إقلنا إن هللا ورسوله حرم(()) :-السالمو 

ن  إن "أن يقال:  يعود إلى أكثر جمع الضمير، وهنا حقهكان يعود إليه، فإن كان يعود إلى اثنين ثني الضمير، وا 
عليه -والتثنية وضم ضمير النبي  ((إن هللا ورسوله ينهيانكم)) :وتقدم الحديث الذي أشرنا إليه "هللا ورسوله حرما

للخطيب لما قال:  -السالمعليه الصالة و -ذمه في قوله جاء  -جل وعال-إلى ضمير هللا  -السالمالصالة و 
والحديث في مسلم،  بئس خطيب القوم أنت(()) :-السالمو عليه الصالة -فقال له  "ومن يعصهما فقد غوى "

 -عليه الصالة والسالم-وأنه بالنسبة للنبي  ((ينهيانكم)) :وسبق الحديث عن الجمع بين هذا الحديث ورين قوله
التسوية  -السالمعليه الصالة و -؛ ألنه ال يتصور منه -جل وعال-يجمع ضميره إلى ضمير هللا  يجوز له أن



 ،، قد يتصور منه ذلك-جل وعال-بينما غيره لجهله أو لعدم معرفته بعظم رره  ،-جل وعال-رره بينه ورين 
يضاح وذمه لذلك، ومنهم من يقول: إ -السالمعليه الصالة و -فاستدرك النبي  ن مقام الخطابة يحتاج إلى بسط وا 

 .الكالم من جمع الضمائر الختصار فال يمنع ،وجمع الضمير خالف ذلك، بخالف غير الخطابة
عليه الصالة -قول النبي و  "هما"ومن يعص :ورين قوله ((ينهيانكم)) :المقصود أن المعارضة بين قوله

ن له أن يفعل : إلأن يقافإما  ،-السالمعليه الصالة و -ألنه جمع  ؛ظاهرة ((بئس خطيب القوم أنت)) :-السالمو 
وأتقاهم  ،أعلم الناس برره -السالمعليه الصالة و - وهذا وجيه؛ ألنه النبي غيره دون  -السالمعليه الصالة و -ذلك 

وأخشاهم له، بينما غيره ليس بهذه المنزلة، والدليل على ذلك أنه وجد في األمة من ينتسب إلى األمة المحمدية 
 ،-عز وجل-وصرف له جميع حقوق الرب  ،-جل وعال-بمنزلة هللا  -السالمعليه الصالة و -من جعل النبي 

ن أن يتطرق إلى ذهن المتكلم مثل هذا األمر، ومثل هذا إذا وجد مثل هذا االحتمال تحسم فال يمنع م ،وجد
علم الناس برره وأتقاهم وأخشاهم له ال يمنع من أن يجمع وهو أ  -السالمعليه الصالة و -ا النبي نمالمادة، بي

ذا قيل بالقول الثاني أن ،-جل وعال-ضميره إلى ضمير هللا  وهو  ،بسط له وجه أيضاً الخطابة تحتاج إلى  وا 
 مرجح عند جمع من أهل العلم. 

جل - (هللا)، واسم الجاللة لفظ حرف توكيد ونصب (إن)معروف في األعراب  ((حرمإن هللا ورسوله ))
 ،والمفعول بيع الخمر ،م فعل وفاعلوحر   ،ورسوله معطوف عليه منصوب ،عاطفة ووالوا ،اسمها منصوب -وعال

ال ،(إن)عل وما بعده خبر الفاو والجملة من الفعل  فاألصل أن يقال: إن هللا حرم ورسوله  وهذا من باب االكتفاء وا 
 .حرم

 (نحن بما عندنا وأنت ما عندك راض  )
وجاء  ،لعدم اللبس فاكتفي بأحدهما عن اآلخر ،وأنت بما عندك راض   ،التقدير نحن بما عندنا راضون 

هي وفي بعض الروايات و  ،عليه -السالمعليه الصالة و - دون عطف للرسول ))إن هللا حرم(( :طرق الفي بعض 
 ((.إن هللا ورسوله حرما)) :في غير الصحيحين

خمر  ة كان، كل ما يخامر العقل ويغطيهالعقل وغطاه من أي مادالخمر كل ما خامر  ((بيع الخمر))
ب فقط، والجمهور على أن عند جمهور العلماء، وعند الحنفية ال يطلق الخمر حقيقة إال على ما اعتصر من العن

ألن اآليات نزلت في تحريم الخمر  ؛كل ما يغطي العقل خمر، والمرجح في هذا قول الجمهور كل مسكر خمر،
وعلى ما  ،وليس فيها إال التمر، ليس فيها عنب، فدل على أن الخمر يطلق على ما يعتصر من العنب ،بالمدنية

 مهور.وهذا قول الج ،يعتصر ويستخلص من غيره حقيقة
: الحيوان والخنزير ،ما مات وفارقت روحه جسده بغير ذكاة شرعية :لميتةا ((بيع الخمر والميتة))

إذا أطبق  ،رثالثية من خز  :ومنه من يقول ،فهو خنزير رمادته رراعية خنز  ،المعروف الخبيث النجس الرجس
حتى  ،نعم ،يضيق العين -بهذا مجر -ره، إذا أراد أن يحدد النظر وضيق نظ ،جفنه األعلى على األسفل

نعم؟ والخنزير يفعل هذا،  ،نه إذا ضيقها لتحديد نظر البعيد أو الشيء الدقيقياإلنسان يفعل هذا، قالوا: خزر ع
بأن الصنم ما كان  ومنهم من يفرق بين الصنم والوثن ،ما يعبد من دون هللا كاألوثان :واألصنام ،وهو معروف

والصنم ما كان  ،ومنهم من يقول: الوثن ما كان مادته من الحجارة ،لى هيئةما لم يصور ع :على صورة، والوثن



، يصور على هيئة فيكون صنمًا، وعلى هذا -جل وعال-ما يعبد من دون هللا مالمقصود أنه معروف  ،من غيرها
اقته، مهما كان المبرر لشرائه، لو شخص عنده إناء خمر الواجب عليه إر  ال يجوز بيع الخمر، ال يجوز بيعه

، هل النار به منفعة إطفاءنار بعه علي هذه منفعة،  ءه شخص قال: أنا أريد أن أطفأ بهجالكن قبل أن يريقه 
وال يجوز فالمتعين إراقتها  "إن هللا حرم بيع الخمر" ،دام هذه العين تنفع يجوز بيعها؟ ال يجوز بيعها ما :نقول

عند -ومن نجسة  ،تنقلب عينها من ضارة إلى نافعةل ؛يعني تحويلها من خمر إلى خل ال يجوز ،تخليلها
ن تخللت بنفسها جاز االنتفاع بها خالً  ،ال يجوز تخليلها ،إلى طاهرة باالستحالة -الجمهور لكن ال يجوز  ،وا 

 .إراقتهابل الواجب المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى  ،نفسهاحبسها حتى تخلل ب
 -جل وعال-وال لغيرهم؛ ألن هللا يجوز بيعها ال لمسلم وال لذمي  وال ((إن هللا ورسوله حرم بيع الخمر))

وهللا هذا النصراني أو هذا  :حرم بيعها بالنص على أي وجه كانت، ما تقولوهنا ي   ،إذا حرم شيء حرم ثمنه
ال من عند اليهودي شارب شارب، شارب أنت بهذا تأكل الحرام؛  ،ما مبررهذا  ،غيري  الخمر شارب من عندي وا 

 .ن هللا حرم البيع في هذه الحالةأل
والعلة أيضًا  ،ألنها نجسة يجوز بيعها؛ فالشرعية ة وهي ما فارقت روحها جسدها ال بذكا ((والميتة))

ن كان الدليل ال ينهض على  ،جماهير أهل العلم على نجاستها ،بيع الخمر النجاسةعند الجمهور في منع  وا 
 العلم.  نجاستها إال أنه قول جمهور أهلالقول ب

واألصل في المنع من بيعها هذا الحديث، الميتة تطلق ويراد بها ما ذكرنا  ،والميتة نجسة فال يجوز بيعها
اع شيء منها، لكن دل الدليل على جواز االنتفاع بجلدها ورهذا تشمل جميع أجزائها، فال يب ،هايففي حدها وتعر 

قال:  !إنها ميتة :قالوا ((هال انتفعتم بإهابها)) :يمونةوجاء في شاة م ((أيما إيهاب دبغ فقد طهر)) ،المدبوغ
ذا طهر جاز استعماله على خالف بين أهل العلم هل ي ،فإذا دبغ الجلد طهر ((إنما حرم أكلها))  اً ظاهر طهر وا 

م شرحها في باب اآلنية، على كل دوهذه المسألة تق ؟وهل يستعمل في المائعات واليابسات ؟فقط اً أو ظاهر  اً وباطن
هو نقول: وال كالم، إذا طهر هذا اإليهاب وجاز استعماله هل يجوز بيعه أو  ((يهاب دبغ فقد طهرأيما أ))حال 
والظلف وما أشبه ذلك على الخالف بين أهل العلم هل هي في حكم  ،الظفر ،الشعر ؟من الميتة فال يباع ءجز 

الشعر  ،ن تطهيره كالجلد يطهركما ي، صارت نجسة مإذا ماتت البهيمة مثاًل تنجست ؟المتصل أو المنفصل
ألنه  ؛والمرجح أنه في حكم المنفصل ،يختلف أهل العلم في ذلك ؟فر هل هو في حكم المتصل أو المنفصلظوال

بانته من البه ن كانت حية، يجوز جزه وقطعه وا  ما أبين من حي فهو  :لو كان في حكم المتصل قلنايمة وا 
بدليل أنها تقطع من البهيمة  ،أنها ال تحلها الحياةلعلم شيخ اإلسالم وغيره كميتته، ومثل هذه األمور يقرر أهل ا

شك أنها فيها، بدليل أنها  أما الحياة المشبهة لحياة النبات ال ،الحيوانية تحس وال تتألم، ال تحلها الحياة وال
لحياة والموت المراد لكن إذا قطعت ماتت كموت النبات إذا قطع، وا ،لحيوانوهي على ظهر ا ، نعم؟ تنموتطول

، بدليل أن ما يشبه حياة النبات وما يشبه موته فهذا غير مراد هنا، أما وانيالحيوانية والموت الحيبه الحياة 
 ،يدخل في عموم هذا؟ ال يدخل ؟ألنه ميتل بأنه نجس وال يجوز بيعه اذا قطع، لكن هل يقالنبات يموت إ

ويجعلون العظم  ،فر، والحنفية يتوسعون في هذا البابلنسبة للشعر والظلحيوانية، هذا بافالمراد بالحياة الحياة ا



ويضيف أيضًا  ،سالم أيضًا يرجح هذا القولوشيخ اإل ،فيرون االنتفاع به بعظم الميتة ،أيضًا ال تحله الحياة
 نعم؟  ،كل هذا ال عالقة له بروحهاالميتة  أنفحةو  واللبن، لبن الميتة ةاألنفح

 . طالب:.......
نعم؟ الذي يستعمل في الجبن، ويستدل شيخ اإلسالم أن  ،نفحة الكرش، كشر الجدي الصغيراأل

فعرفنا ما  ،الصحابة أكلوا األجبان من البلدان التي فتحت وذبائحهم في حكم الميتة، ولو كانت نجسة ما أكلوها
نجس، وكذلك من باب أولى  وقرن الميتة، الجمهور على أنه ،وظفر الميتة ،في جلد الميتة وما في شعر الميتة

ذا ن وهي إ ،نفحتهابنها وأل ؟ ألنه في كان اللبن متجنس كيف يمكن تطهيرهلم تكن نجسة بذاتها فهي متنجسة، وا 
 ،إذا تجنس اللبن يمكن تطهيره؟ ما يمكن تطهيره، فيبقى االستثناء للجلد إذا دبغ ؟فكيف يمكن تطهيره وعاء نجس

فيجز جز بحيث ال يباشر  ،النجاسة ؛ ألن أصوله باشرتيستأصل بالنتفولم  ،والصوف أيضًا إذا جز جزاً 
، علف الكالب الميتة، ت  وعلف للطيور ،جعل علف للكالبأحيانًا يستفاد منها، ت   ،النجاسة، الميتة ال يجوز بيعها

الميتة  ال يجوز بيعها، يدخل في ،هذا النصمخالفة هل هذه المنفعة تبيح مخالفة هذا النص؟ ال تبيح  :أقول
لجثة نعم؟ احتيج  ،هل يجوز بيعه أو ال يجوز؟ يتصور هذا في التشريح أيضًا جسد الميت من بني آدم،

ال ال يجوز؟ ال يجوز وجاء في السيرة أن المشركين  ،لتشريحها ورفض أهلها أن يدفعوها إال بقيمة يجوز بيعها وا 
ة على دفعه إليهم دون مقابل، فالميتف -السالمة و عليه الصال-طلبوا قتياًل لهم ودفعوا فيه األموال من النبي 

طالقها ال يجوز بيعها، والخنزير ليس بمال وال محترم  .ه فال يجوز بيعهوال يجوز أكله وال اقتناؤ  ،عمومها وا 
افترض أنه صنم من ذهب يعبده شخص فأسلم  ،األصنام سواء كانت من مادة يستفاد منها ((واألصنام))

ومثله لو كان من خشب، أو  ،هينا من عبادته هل يجوز له أن يبيعه؟ ال يجوز له أن يبعهقال: انتو هذا الشخص 
لكن إذا تحول اسمه من صنم إلى كسر أو قطع  ،ال يجوز بيعه دام اسم الصنم يطلق عليه من أي مادة كان ما

ثم بعد ذلك  ،هبهذه صنم ال مانع؛ ألنه لم يبع صنم يعني لو أن شخصًا عنده صنم من ذ :ال يقولمن رآها 
ال ما يجوز؟ يجوز بيعهإلى ذهب به إلى الصاغة فحولوه  ق عليه أنه باع ديصال ألنه  ؛حلي يجوز بيعه وا 

أو حول هذا الصنم من خشب إلى ماسة أو كرسي أو شيء يجوز  ،سر من خشب، وكذا لو كان ك  اً صنم
ويصرف له شيء من  ،ع ما يؤله ويعبدصنام جمي؛ ألنه لم يبع صنم، وقل مثل األاالنتفاع به يجوز له بيعه

 كالصليب مثاًل ال يجوز بيعه.  -جل وعال-حقوق هللا 

كيف  ،يعني أخبرنا عن شحوم الميتة، الشحوم يستفاد منها ؟"فقيل: يا رسول هللا أرأيت شحوم الميتة"
 ؟يشالشحوم؟ من أجل إتطلى السفن بذا لما ،، تطلى بها السفنأوجه االستفادة منها ،كروا األوجهيستفاد منها؟ ذ

 كيف؟ 
 .تسرب الماءطالب: 

وتدهن بها  ،فيستفاد منها من هذه الحيثية؟ عنها الماء، فال يشرب الخشب الماء، نعم نعم لكي ينبو
قبل الكهرراء الناس عاشوا عليه مدد  ،الشحم هذا يتخذ مصابيح ،شمع ،ويستصبح بها الناس ،الجلود لتلين وتنعم

بها السفن,  تطلىا فإنه ،يت شحوم الميتةأأر "شك أن هذه منافع ظاهرة  ال ،لناسهو مصابيح ا ،متطاولة
 "وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس?



وال فرق بين الطاهر والنجس في هذه المنافع، النجس يؤدي نفس الغرض الذي يؤديه  ،ظاهرةمنافع 
 المسألة في كتاب ؟ال يؤثر يصيبه أو الطاهر، نعم دخان المصباح المتنجس تكلموا فيه هل يؤثر على ما

: بقوله -عليه الصالة والسالم-أجابهم النبي  ،ا هذه المنافعو ر لما ذك "يستصبح بها الناسو"لكن هنا  ،الطهارة
ال جائز؟ الزمهنا وق (ال) ((هو حرام ،ال)) يعني  ((ال هو حرام))ألنك لو سلطت النفي  وقف الزم؛ ،ف الزم وا 

زََّة }َواَل َيْحُزنَك َقْوُلُهْم إ   ،وهو في القرآن ظاهر ،والوقف الالزم معروف ،اً الزم اً ف وقفليس هو حرام، لكن تق نَّ اْلع 
يًعا يًعا{ :لماذا؟ ألن قوله ،نعم، هذا الوقف الزم [( سورة يونس56)] {لِل ه  َجم  ليس  [( سورة يونس56)] }إ نَّ اْلع زََّة لِل ه  َجم 

عليه -ولو وصلنا ألوهم السياق أن الذي يحزن النبي  ،-السالمعليه الصالة و -هو قولهم الذي يحزن النبي 
يجب الوقف،  ((هو حرام ،ال)) :فيجب الوقف في مثل هذا، وهنا ،...هلل وليس قولهم: إن العزة -السالمالصالة و 

بد أن تقول: ال  ال عندهم ،ال سلمك هللا :ثم قلت ،تريد ماءً  :أهل البالغة عندهم واو تحل اإلشكال، إذا قيل لك
وال داعي لهذه الواو، قف  ،وهو الذي جاءت به بالنصوص ،لوقف الالزم يحل اإلشكالا :وسلمك هللا، نعم نقول

ثم أكد  ،يعني ال يجوز (ال)ألنه ال يوجد في النصوص مثل هذه الواو،  ما تشاء من الكالم؛ واستأنف (ال)على 
ال على االنتفاع؟يعو  (هو)والضمير  ((هو حرام)) :ذلك بقوله  د على أي شيء؟ على البيع وا 

 أقرب مذكور؟ إلى  :القاعدةطالب: 
 ؟يش؟ االنتفاعاللي هو  إ

 نعم.طالب: 
 ؟نعم ،وهو قول األكثر
 . طالب:.......

 هذا الشحم المتنجس.
 . طالب:.......

ال ما يجوز؟ تأملوا يا إ  ،دهن بها الجلودتو  ،يت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفنأأر " :خوانيجوز وا 
عليه الصالة -ل عن جزها تكلم عن الميتة وأن بيعها حرام سئلما  "((ال))فقال:  ،ويستصبح بها الناس

سيما وأن منافعه  ال ؟ع بعضهاوذكرت منافع هذا الجزء، إذا كان الميتة بيعها حرام فماذا عن بي ،-السالمو 
ن كان االنتفاع و  ،والسياق يدل على البيع ؟ظاهرة وعلى كل حال المسألة  ،هو األقرب في الجمل الثالثا 
 ((حرام -البيع أو االنتفاع- هو ،ال)) :ألنه أقرب وأحوط، فقال ؛األكثر على أنه يعود إلى االنتفاعو  ،محتملة

 ((إن هللا ورسوله حرم بيع)) :ما يختاره جمع من أهل العلم من أن الضمير يعود إلى البيع أول الحديثيد يؤ 
))قاتل هللا اليهود، إن هللا تعالى لما حرم  :عند ذلك -صلى هللا عليه وسلم-ثم قال رسول هللا  ديثالحوآخر 

وغيروا االسم والحقيقة واحدة،  ،تحايلوا على ارتكاب المحرم فأكلوا ثمنه(( ،ثم باعوه ،عليهم شحومها جملوه
ثم باعوه فأكلوا  ،فتغير اسمه ،ر مائعًا سائالً هو شحم جامد أذابوه فصا بدل ما ،لم تتغير إنما تغير االسم ةالحقيق
فهم تحايلوا على ارتكاب المحرم بهذه  ،ما باعوا شحم ،مذابجميل،  هم باعوا ،، وقالوا: ما بعنا الشحمثمنه

فتستحلوا ما حرم هللا بأدنى  ،الحيلة، وقد عرفوا بذلك، وقد جاء النهي عن التشبه بهم ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود
فوضعوا الشباك يوم الجمعة  ،وتحايلوا على الصيد، صيد السمك ،فعلوا مثل هذه الحيلة ،فهم أهل حيل ،لالحي



وهم في الحقيقة تحايلوا  ،ما صدنا يوم السبت :وقالوا ،واستخرجوها يوم األحد ،فوقعت فيه الحيتان يوم السبت
 .ومن ذلك ما عندنا ،وا المحرم بهذه الحيلبكوارت ،على المحرم
وهكذا الحكم فيمن  ((إن هللا تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه))يعني لعنهم،  ((اتل هللا اليهودق))

هو مستحق لهذا الوعيد كما استحقوه و  ،لليهود من هذه الحيثية ، ومشبه  أو ارتكاب محرم ،يتحايل  إلسقاط واجب
لحيل التي يتوصل بها إلى فعل ، أما ابسببه، بسبب هذه الحيلة، جاءت نصوص تدل على جواز بعض الحيل

الره َجال  َوالنه َساء  }إ الَّ اْلُمْسَتْضَعف يَن م نَ عن الهجرة:  -جل وعال-، ماذا قال وترك المحرم هذه شرعية ،الواجب
يَلًة َواَل َيْهَتُدوَن َسب ياًل{ يُعوَن ح  ْلَدان  اَل َيْسَتط  عنى أنهم لو بمة ليهؤالء ال يستطيعون ح [( سورة النساء89)] َواْلو 

ال ما يذمون؟ لياستطاعوا ح  ة يذمون وا 
 مفهوم مخالفة. طالب: 
 نعم؟ 

 مفهوم مخالفة. طالب: 
ون بكالواجب، أو يرتعل الواجب، يرتبكون الحيلة لفعل عون الحيلة لفييمدحون لو يستطبل  ،ما يذمون 

رك الواجب أو ل التي يتوصل بها إلى تأما الحي ،وهو البقاء بين أظهر المشركين ولذا مدحوا ،حيلة لترك محرمال
أو ما أشبه أو ارتكاب مباح،  ،هناك حيل يتوصل بها إلى الخروج مثاًل من مأزق  ،ليهودفعل المحرم فهي حيل ا

عليه -والنبي  ،وفيها مشابهة لليهود ،لكن يبقى أن الحيل التي ترتكب فيها محرمات محرمة ،أمرها يسير ذلك
 ((فأكلوا ثمنه ،ثم باعوه ،قاتل هللا اليهود إن هللا تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه)) :يقول -السالمالصالة و 

ليس بشحم هذا، وهناك حيل  ،ما بعنا شحم وال أكلنا شحم، جملناه فبعنها جمياًل مذاباً  ،وهم يقولون: وهللا ما أكلنا
 ،-جل عال-ل إلباحة ما حرم هللا ون بعض الحيبك، يرتجودة أيضًا حتى عند المسلمينو يرتكبها الناس وهي م

وبعضهم يسعى بشتى الوسائل أن يخرج  ،على الناسويلبسون  ،ويسمون األشياء ويلبسون يسمونها بغير أسمائها
وهناك من الحيل والوسائل التي يرتكبها بعض الناس عند السؤال  ،السؤال للمفتي على طريقة يلقنه فيها الجواب

، تذكر المسألة على لة بفصهابد أن تكشف المسأ ال ،وهذه من حيل اليهود ،من أجل أن يحل لهم ما حرم هللا
ال ماذا يستفيد المطلق إذا أخفى صورة الطالق وجاء يستفتي؟ لماذا جاء يستفتي في ا ،وجهها اشر يعألصل لوا 

قد يتحايل  ،كموال يخفي شيئًا يؤثر في الح ،لصورة كما هييجب عليه أن يشرح ا شرعي، إذاً الوجه الامرأته على 
وهنا يجب االستفصال من قبل المفتي، قد يتحايل عليه من أجل أن يقنع الزوجة أن تعود  ،مثاًل على من يفتيه

-ألنه يتحايل بذلك على ارتكاب ما حرم هللا  ؛كل هذه حيل ال تجوز ،إليه، أو يقنع ولي أمرها لكي يعيدها إليه
 ففيه مشابهة لليهود، نعم. ،-جل وعال

إذا ))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-ن مسعود وعن اب
رواه الخمسة, وصححه  ((فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان بينهما بينةليس و تلف المتبايعان اخ

 الحاكم.
ثمن  نهى عن -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " :-رضي هللا عنه- األنصاري  وعن أبي مسعود

 .متفق عليه "الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن



 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  :نعم الحديث الثالث
بدن غافدل الهدذلي الصدحابي الجليدل المعدروف مدن جلدة الصدحابة هللا بدن مسدعود  عبدد "وعن ابن مسععود"
ختلععف المتبايعععان اإذا )) :يقععول -صععلى هللا عليععه وسععلم-قععال: سععمعت رسععول هللا  - عنععهرضععي هللا-وفقهدائهم 

، الخمسددة اإلمددام لحكععموصععححه ا ،ه الخمسععةارو  اركععان((تلععيس بينهمععا بينععة فععالقول مععا يقععول رب السععلعة أو يت
وهدو  ،صدححه الحداكم :، وهدذا الحدديث كمدا قدال المؤلدفأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجهإلى أحمد إضافة 

: وقدددال ،بعتدددك بدددألف :ن البدددائع والمشدددتري بدددأن قدددال البدددائعف المتبايعددداه قاعددددة فيمدددا إذا اختلدددوفيددد ،قابدددل للتصدددحيح
 ،بدالواقع دتشده ا بيندةاختلفا وليس بينهم ،مائةقول: بخمسيقول البائع: بعتك بألف والمشتري ي ،مائةالمشتري بخمس

ال إذا وجدت البينة فالبينة على المدعي اآلن  ،ة بيدد المشدتري لعإذا لم توجد البيندة والسد ،واليمين على من أنكر ،وا 
ولديس عليده  ،مائة، نفتدرض أن طالدب علدم راح  إلدى مكتبدة وأخدذ مدنهم كتدابفددفع خمسدقبضها فطلب منه الدثمن 

داًل مددن أن تكددون بددألف أخددذها بسددبعمائة أو كسدده فبددأو يددزعم أندده ما ،أن عليدده سددعر ثددم ماكسدده ضأو نفتددر  ،سددعر
وال يشدهد عليهدا فدي مثدل هدذه األحدوال؛ ألن اإلشدهاد  ،د شدهودمائة، والغالب في مثل هذه األحوال أنه مدا يوجدثمان

 ه النزاعدات، لكدن إذا لدم يوجدد بيندةثل هدذه المنازعدات، يسدن اإلشدهاد لقطدع مثدل هدذ، إنما هو سنة، لمليس بواجب
 (وأ)اركان هذه ، أو يتتالقول قول رب السلعة يعني يلزم المشتري بدفع ألف ،اركانتة، أو يتلعفالقول قول رب الس

يعندي هدل يلدزم المشدتري بددفع األلدف  ،اركدانتتخيير كدذا؟ يعندي إذا لدم يقبدل المشدتري بقدول رب السدلعة فإنهمدا يتلل
، فدإذا قدال قوله أنه ال بدد مدع ذلدك مدن يميندهألن رب السلعة قال: إني بعتك بألف؟ ومعلوم أن القاعدة فيمن يقبل 

يخير إما أن يدفع األلف أو اركان؟ نعم؟ لزم بدفع األلف أو يتتوهللا إني بعت لك هذا الكتاب بألف ريال، ي :البائع
ألزمنددا البيددع  ؟...اركددان، هددل يلددزم المشددتري تمائة أو يتبددائع إمددا أن يأخددذ السددبعاركددان، لكددن لددو رفددض اليمددين اليتت

اليمدين مدن  إذا طلدب منده ..،أبدًا أندت :ويكون القول قوله، لكن إذا قال ،باليمين إذا أقدم على أن يجزم على قوله
 ،اركان؟ ألنه ما دام الخيار إما قبول قول البائع أو الترك فالمسألة فيها مندوحةيتت :المشتري يلزم باليمين أو نقول

ال مددعىوكدل منهمدا مدد ،فيهدا بيندة ما فيها إلزام لخلو المسألة عدن البيندة، القضدية مدا اآلن فدي مثدل  ؟عليده عي وا 
ال كالفي مدعي  ؟هذه الصورة أيهما المدعي   نعم؟ ؟مدعي اهموا 

 . طالب:.......
وجعلنا القول  ،جانب صاحب السلعة أقوى؛ ألننا قبلنا قوله :إذا قلنا ى عليه،وكالهما مدع كالهما مدعي

إذا كددان الخيددار  :نقددول ؟هندداك خيددار وهددو التتددارك ه أوة مددع يمينددلعقولدده ملددزم بقبددول السدد هددل يعنددي هددذا أن ،قولدده
ثم بعد ذلك قال المشتري: أندا ال  ،أنه باعه بألفأقسم  ؟لعةول رب السلعة ويمين رب السالتتارك ما معنى قبول ق

 نعم؟ ؟فما معنى قبولنا قول رب السلعة مع يمينه ،إنه ال يلزم بأخذها ودفع األلف :وقلنا ،أريدها
 . طالب:.......

 طيب. 
 . طالب:.......



افترضدنا أن صداحب السدلعة قدال: إندي بعتدك  ،الثداني الخيدار ،التدرك لكن إذا كان الخيدار ،انتهينا من هذا
نه يترك ما معنى قبول ، والخيار للمشتري أمائة، وأنها بألف ال سبعنعم ،على ذلك وقبلنا قوله بيمينه وأقسم ،بألف

 نعم؟  ؟قول رب السلعة
 . طالب:.......

أمددا إذا كددان المشددتري قددد  ،ئمددةيعنددي إذا كددان السددلعة قائمددة؟ يعنددي ينفددع التتددارك فيمددا إذا كانددت السددلعة قا
واختلددف فددي القيمددة هددذا تصددرف فددي الكتدداب، كتدداب أهددداه  ،صددورنا كتدداب مثلمددا ، نعددم اشددترى اسددتهلك هددذه السددلعة

وجدداء  "أو يتددرادان" :ألندده جدداء فددي روايددةيميندده؛  سددرق يلددزم بدددفع مددا يقولدده رب السددلعة مددع أومندده، أو تلددف  ،لغيددره
إذا كانت قائمة  ،ة فنلجأ إلى قول رب السلعةلعاستهلكت السأما إذا  "بعينه قائم "والمبيع :في رواية عند ابن ماجه

 اركان إذا كانت مستهلكة يلزم المشتري بدفع ما يقوله رب السلعة مع يمينه. يتت
ألنده  ؛ينسب إلى بدر ،البدري األنصاري  وو مسعود عقبة بن عمر أب "ألنصاري "وعن أبي مسعود ايقول: 

ن قال البخاري  ،عند الجمهور هد الوقعةلم يشن وا   ،نزلها أن رسعول هللا  -رضي هللا تععالى عنعه- ،نه شهدها: إوا 
والكلددب يشددمل ثمددن الكلددب:  "نهععى عععن ثمععن الكلععب، ومهععر البغععي، وحلععوان الكععاهن" :-هللا عليععه وسععلم صععلى-

اول بقيددة السددباع؟ أو يتندد ،المعلددم وغيددر المعلددم، لكددن هددل يخددتص بالفصدديلة المعروفددة مددن الكددالب ه،جميددع أنواعدد
جداء فدي  ؟يخدتص بدالكالب الفصدلية المعروفدة نعم؟ نهى عدن ثمدن الكلدب يتنداول جميدع السدباع أو ؟كاألسود مثالً 

ال ما يدخل؟ نعم؟ ((من كالبك اً اللهم سلط عليه كلب)) :الحديث  فأكله األسد، فدل على أن األسد كلب، يدخل وا 
 . طالب:.......

وجدداء التشددديد فدددي  ،الكلددب ،تخصدده اً شددك أن لدده أحكامدد ال ؟بددين الندداس يعنددي الكلددب المعهددود المعددروف
 .فيكون النهي خاص بالكلب المعروف ،وفي اقتنائه مما يد على أن غيره بخالفه ،نجاسته

ومهعر "سدواء كدان معلمدًا أو غيدر معلدم،  ،تحدريم البيدع ومدن الزم النهدي عدن ثمنده "نهى عن ثمعن الكلعب"
ال فهددو لدديس بمهددر ،مقابددل الزنددا الزانيددة مددا تأخددذه فددي "البغععي ؛ ألن المهددر فيطلددق عليدده مهددر مددن بدداب التوسددع، وا 

مهدر، يأخدذه ألنه مشبه لل ؛لكن هذا من باب التوسع ،وجه الشرعي، هذه حقيقته الشرعيةالعلى  عضيستباح به الب
ن أ  تسدتحق هددذا ال تسدتحق هددذا المهدر، ال فدالبغي ال ،ليدفعده فدي مقابددل البضدع، نهدى عددن مهدر البغددي لددزم مهدر، وا 

وهدذه المدرأة مسدألة مفترضدة  ،الزاني بأرش البكارة مثاًل والحدد مهدر البغدي هدذا قدد يوجدد شدخص يسدتدرج امدرأة مدثالً 
هدذا مبلدغ كبيدر مدن المدال  :هذا الخبيث يعدرف هدذا الحدديث، فيقدول لهدا ،وهو يعرف هذا الحديث ،في امرأة عفيفة

عليده -ولمدا انتهدى قدال: مهدر البغدي خبيدث، ونهدي النبدي  ،بلدغ وافقدتلما سمعت هذا المافترض مليون ريال مثاًل 
ال باطل؟ هي  ،عن مهر البغي -السالمالصالة و  وأنت ال تستحقين المهر، فال شيء لك عندي، كالمه صحيح وا 

لكددن يعددزر بتفويتدده عليدده ألندده بذلدده بطوعدده  ،-السددالمعليدده الصددالة و -ونهددى عندده النبددي  ،ال تسددتحقه ألندده خبيددث
ال لو لم يكيار واخت ال مو بظاهره، وا   ؛هي ال تستحقه ألنه خبيدث ؟ن ذلك لحصل اإلغراء بأكثر من هذا، ظاهر وا 

ألنده بذلدده بطوعدده  ؛ويعدزر بتفويتدده عليدده ،وهددو أيضددًا يفدوت عليدده ،نهددى عنده -السددالمعليدده الصدالة و -وألن النبدي 
يقددره  اً وقددال: أنددا ال أريددد أن اسددتدين ديندد ،لاحتدداج مبلددغ مددن المددا ،نقددول مثددل هددذا فدديمن عقددد صددفقة رردداو واختيدداره، 

هدذا المرابدي [ ( سدورة البقدرة978)] {َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمعَوال ُكمْ  َوا  ن ُتْبُتمْ }: يقول -جل وعال-هللا  ،ويلزمني بالزيادة ،الشرع



ال تسددتحق أندت وقدال:  ،ول دفدع مائدةفأخدذ مائدة ألدف بمائدة وعشدرين ألدف لمدا حدال الحد ،ال يسدتحق إال رأس مالده
فصداحب المدال ال يسدتحق الزيدادة لديس لده إال  ،-جدل وعدال-الزيادة، وكالهما مخالف وعاصي وآثدم ومحدارب هلل 

ال بمثل هذه الحيل ما يستقيم أمر ،يفوت عليه هذا المبلغ تعزيرًا لهوالدافع الباذل  ،رأس ماله  .وا 
ة أماكن الضوال والمسروقات، ويأخذ ويدعي معرف ،الكاهن الذي يدعي علم المغيبات ((الكاهنوحلون ))

ألن عملدده  ؛علددى كهانتدده، أيضددًا ال يجددوز لدده ذلددك ، مددا يأخددذه مددن أجددرةهددذا هددو حلددوان الكدداهن ،علددى ذلددك أجددرة
، جدداء مددن غيددر ألندده حلددو :قددالوا ،وهددو فددي األصددل أجددرة ،وسددمي حلددوان ،محددرم، ومددا نددتج عددن المحددرم فهددو محددرم

فمثدل هدذه األمدور التدي تددفع يددفعها اإلنسدان  ،حلدوان :فقيدل لده  مشدقةالألنه جاء من غير تعب و  ،وال مشقة تعب
ن كان صاحبها ال يستحقها شرعًا إنما تفوت عليده  ،ألنده بدذلها مختدارًا طائعداً  ؛في أمور محرمة بطوعه واختياره وا 

ف وتكددون فددي المصددارف الدنيئددة الوضدديعة، وتصددرف بهددا علددى سددبيل الددتخلص فيشددترى بهددا أعددال ،ويددتخلص منهددا
ال  ،حيواندات ال دورات ومدا أشدبه ذلددك، مدا ،مجداري وتصددريفوا  نعددم؟  ،دورات قضداء الحاجدة ،هدو دورات علميددة وا 

ذا اشددتري بدده فددإ ((ناضددحك ))أطعمدده :ولددذا قددال ((ال يقبددل إال طيبدداً  ))إن هللا طيددب ،ألندده أمددوال خبيثددة ال تناسددب
 نعم.  ، يقبل إال طيباً طيب ال -جل وعال-وهللا  ،ألنه ليس بكسب طيب أعالف خف األمر؛

  ..على جمل. أنه كان -رضي هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا 
  ...، كان يسيررييس

 نعم يا شيخ؟ طالب: 
 أنه كان يسير على جمل. 

 إي هذه في نسخة أخرى بعده في يسير. طالب: 
  .نعم

 نقرأ المثبت؟ طالب: 
  .قرأ، اقرأإيه ا

 عفا هللا عنك.
قال: فلحقنعي  ،فأراد أن يسيبه ،له أعيا على جمل أنه كان -رضي هللا عنهما-هللا  وعن جابر بن عبد

ثعم  ،قلعت: ال ((بعنيه بوقية))لم يسر مثله, قال:  وضربه، فسار سيراً  ،فدعا لي -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
ثعم رجععت  ني ثمنعه,فنقعد لعى أهلعي, فلمعا بلغعت أتيتعه بالجمعلفبعته بوقية, واشعترطت حمالنعه إ ((بعنيه))قال: 

, وهذا السياق متفق عليه ((فهو لك جملك ودراهمك أتراني ماكستك آلخذ جملك? خذ))فقال:  ،فأرسل في أثري 
 لمسلم.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يعني تعب وكل عدن  د أعيا"يسير على جمل له ق أنه كان -رضي هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا "

مددن أن يسددتفاد مندده الراحددة  ألن مثددل هددذا الجمددل بدددالً  ؛أراد أن يتركدده ،يسدديبه نفددأراد أ ،لقددومفتخلددف عددن ا ،السددير
قددال:  ؟فمدا الددذي حصددل ،فضددل، أراد أن يسدديبه، وهددو بدونده أولحددوق القددوم  صدار يعوقدده عددن لحدوق القددوم بركوبده

فسدار سديرًا لدم  ،مدلضدرب الج، وضدرره، لده لشخصده دعا "فدعا لي -صلى هللا عليه وسلم-فلحقني رسول هللا "



ال بإمكاندده أن وهددذا هددو ال ،بعددد أن ضددرره فسددار سدديرًا لددم يسددر مثلدده ))بعنيععه بأوقيععة((يسددر مثلدده، فقددال:  نصددح وا 
 :-السدالمعليه الصدالة و -لو قال له النبي  ،ليكون الثمن أقل، يعني لو ما أراد أن يسيبه ؛يقول: بعنيه قبل ضرره

عليده -وهدذا تشدريع ألمتده  ؟الناصدح -السالمعليه الصالة و -نع المصطفى لكن ماذا ص ،باعه ة"بعنيه بررع أوقي"
يعنددي  "ال :قلععت ((بعنيدده بأوقيددة))فقددال:  ،ومبالغددة فددي النصددح ضددرره فسددار سدديرًا لددم يسددر مثلدده ،-الصددالة والسددالم
يهدا علدة وف ،أن تعدرض السدلعة يعرضدها صداحبها كالسديارة مدثالً  "فبعتعه بأوقيعة ((بعنيعه)) :ثم قال"يستحق أكثر، 

بعنيها بكم  :تمنى أن يتخلص منها بأقل األسعار، فيأتي صاحب الخبرة ويقولي ،وصاحبها ال يعرف ما هذه العلة
هذه السيارة أتعبتنا وكذا، المشتري يعرف أن المسألة والعلة هذه مجرد سدلك منفصدل، ألديس  ،بعشرة آالف نصيبك

أو  ؟ثددم يشددتريها بعددد ذلددك اً لسدديارة وتسدديرًا سدديرًا حسددنمددن النصددح وتطبيددق هددذا الحددديث أن يشددبك السددلك وتمشددي ا
وهذا تطبيق هذا الحدديث، بعدض النداس حتدى  ،بعد ررط السلك هذا تمام النصح يشتريها ررط السلك؟يشتريها قبل 

لكددن ندداقص مجلددد والمجلددد هددذا  ،مددن طلبددة العلددم يددأتي إلددى مكتبددة واحددد مددن زمالئدده فيجددد كتدداب مددن أنفددس الكتددب
بدألف خدذه بمدائتين بدثالث  :ما تبيع عليه الكتاب الناقص المخروم بداًل من أن يقول ،األخ الداخل عنده، عند هذا

بعنيها تمام النصح هنا، لكدن هدل يلدزم هدذا النصدح  :لت قالهذا الكتاب يكمل نسختك فلما كم   :مائة، لكن لو قال
اآلن الذي يفعله كثير مدن   ،-السالمصالة و العليه -لكن ينبغي أن يفعله الناس المسلمون اقتداء بنبيهم  ؟ال يلزم

يأتي صاحب السيارة التي فيها علة ال يعرفها هو إلى صاحب الورشة، ثم يفحصها ويتبين  ،الناس ضد هذا تماماً 
 ،عشددرين ،ذ عشددرةأنددت مددا عملددت شدديء خدد :فبددداًل مددن أن يررطدده فيقددول لدده صدداحب السدديارة ،لدده أن المسددألة سددلك

ومجدددرد مدددا  ،ليسدددت علدددة يسددديرة ،معضدددلة هدددذه ،المسدددألة تحتددداج ،أتيني بعدددد ثالثدددة أيددداميقدددول: تددد ،وانتهدددى األشدددكال
ويظهدر لصداحب السديارة أنده  ،ينصرف يررط ها السلك وتشدتغل ويحبسدها ثالثدة أيدام علدى شدان يطلدب مبلدغ كبيدر

عة، وأندت مدؤتمن علدى هدذه الصدن ،تعب عليها، هدل هدذا مدن النصدح؟ هدذا غدش هدذا، وأكدل أمدوال النداس بالباطدل
يطلددب مندده بعددض الندداس أن  ن شدديء يسددير، يعنددي صدداحب سدديارة أجددرةفددإذا كددا ،فعلددى المسددلم أن يكددون ناصددحاً 

هددذه خمسددة  :لكددن لددو ركددب معدده أمتددار قددال ،لمحددل الفالنددي أمتددار عندده لدديس ببعيدددإلددى المحددل الفالنددي، ايوصددله 
يطلددب مبلددغ  ؟يددشى شددان إعلدد ،ناكدده إلددى نفددس الموصددلثددم ، لددف بدده البلددد أكثددر مددن مددرةوالسددالم علدديكم، دار بدده، 

-قني رسدول هللا لحأن يسيبه قال: ف دفأرا ،هذا الحديث؟ العل هذا الفعل هل طبق ما جاء في يستحق التعب، فا
السددلك ومشددت السدديارة مضددبوط  فسددار سدديرًا لددم يسددر مثلدده، كددان ررطددتوضددرره  ،فدددعا لددي -صددلى هللا عليدده وسددلم

وهللا يا أخي احتمال تكدون  :وما يبي شيء أبدًا، يقول ،ما يبي قطع ،ءتعرف أن المسألة سلك ما هي بشي ،سمو 
ال الجير  مكينة وا  ود أن مثدل هدذا ينبغدي يمكدن مدا مدر عليندا مثدل هدذا، المقصد ،ر عظديمي أمدوهللا يا أخ ،شيء وا 

 .سيما طلبة العلم ال ،لسائد بين المسلمينأن يكون هو ا
صدار  ،ويمشدي قددام النداس ،في علة دام ما ما ": القلت" ،ماً أررعون دره :والوقية ))بعنيه بأوقية((فقال: 

ألنده رد طلدب  -جدل وعدال-ال فيده معصدية هلل  :هدل قولده "ال :قلعت" ،نعدم ،يمشي قدام الناس مثل جمل ابن عمر
 ؟ نعم؟ والبيع عن تراض   ؟ أو المسألة عقود بيع وشراء-السالمعليه الصالة و -النبي 

 . طالب:.......



 ي،؟ ال هدذا بيدع وشدراء والبيدع عدن تراضد-السدالمعليده الصدالة و -لنبدي للصدحابي أن يبيدع هل هذا ملدزم 
 .وال ثرب عليه أحد ،ولذا ما ذمه ،فقال: ال ،هذا تشريع
ه ولدديس فدي هدذه حجدة لمددن لده سدلطة أن يلددزم مدن تحدت يددد "ةفبعتععه بأوقيع ((بعنيعه))ثعم قععال:  ،قلعت: ال"

ثدم يتسدلط علدى مدن تحدت يدده، شداف  ،ض النداس يدولى أمدر مدن األمدورألن بعد على أن يبيعه مدا يريدد بمدا يريدد؛
يخشدى علدى  ،يفتده، يخشدى علدى وظمسدكين جانبده ضدعيف ،ح إال لندا بعنيهدالقدال: هدذه مدا تصد ،زينةعنده سيارة 

ال شيء يقولميز أو يذكر عنده بنت مت ،مستقبله، يبيع  زوجنيها من واقع هذه المسؤولية.  :ة وا 
فدي  -السدالمعليده الصدالة و -ألن النبدي  ((بأوقيةبعنيه )) :هذا، قالليس ل -السالمو عليه الصالة -النبي 

رام إنمدا يريدد إكد ،-السدالمعليده الصدالة و -لديس هدذا هدو المقصدود منده  ((؟أتراني ماكستك ألخذ جملعك)) األخيدر:
وهددي  ،ألددفين يعنددي مددا فددي بددأس أن يقددول المدددير بعنددي سدديارتك بخمسدد ((خععذ جملععك ودراهمععك))جددابر، فقددال: 

: ثععم قعععال"إال بعنيهددا ثدددم يعطيدده الخمسددين والسدديارة طيدددب،  ،: وهللا مددا أندددا ببايعددكقددول لددهثدددم يتسددتحق مائددة ألددف 
وحملده األكثدر  ،بيدع وشدرط، وجداء النهدي عدن بيدع وشدرط ، واشترطت حمالنعه إلعى أهلعي"يةقو فبعته بأ ))بعنيه((

 ،د مدن أن ينفصدل البيدع عدن الشدرط، يبدرم عقدد البيدعب على أنه الشرط الفاسد، وحمله بعضهم على عمومه أنه ال
أو طلب منه أن يركبه أن يعيره ظهره فال مانع، يجيدب بعضدهم عدن هدذا الحدديث  ،أجره إياه فإذا انتهى عقد البيع

عليدده الصددالة -يقددول: إن هددذا لدديس علددى سددبيل العقددد واإللددزام، بدددليل أن النبددي  ،ممددن ال يجيددز الشددرط مددع البيددع
وهدذه قضدية عدين ال يقداس عليهدا، هدذا تفضدل  ،إكرام جابر، إنما أراد كان في نيته أن يشتري الجمل ما -السالمو 

ذا  "اشععترطت حمالنععه"ه صددريح مددل والددثمن كلدده لجددابر، والحددديث لفظددوالج ،-السددالمعليدده الصددالة و -مددن النبددي  وا 
ا لددم يكددن فددي علددم جددابر، وهددو فددإن هددذ ،أندده يريددد رد الجمددل والددثمن -السددالمعليدده الصددالة و -كددان فددي علددم النبددي 

 ،الطرف اآلخر، يعني لو كان فدي علدم الطدرفين علدى حدد سدواء أنده مجدرد إكدرام ولديس بعقدد قيدل مثدل هدذا الكدالم
 .، واالشتراط ظاهر، واشترط الحمالنلكن جابر جازم بأنه باع الجمل

ا، ويجاب عن الحديث فدل على جواز اشتراط مثل هذ "فعبته بأوقية واشترطت حمالنه إلى أهلي"يقول: 
 اآلخر بأنه محمول على الشروط الفاسدة. 

األوقيدة  "فنقعدني ثمنعه ،أتيته بالجمل"يعني بلغت منزلي وأهلي  "واشترطت حمالنه إلى أهلي فلما بلغت"
أتظنندي بضدم التداء  ((أترانعي))فقعال: "أو أثدري  "ثري ثم رجعت فأرسل في إ"ثم رجعت بالثمن بعد أن سلم الجمل، 

بعتدك  :بدأن يقدول: البدائع ،المماكسة المقاولة والمحاولة من أجل تخفيض الدثمن ((اني ما كستك ألخذ جملك؟أتر ))
ماكسدة رفدع ال يبرر جواز الم ..،، وال بأس بها، وال تبرر: بخمسمائة، بستمائة هذه مماكسةويقول المشتري  ،بألف

 ،ول: الندداس مددا يقبلددون بالسددعر الحقيقددييقدد ،ألن بعددض التجددار يرفددع السددعر أضددعاف األسددعار مددن قبددل التجددار؛
مائدة،  :مائدة وعشدرين مائدة وخمسدين علدى شدان يقدول :فالزم أقدول ،بثمانين :ة بمائة قاللعيقول: لو قلت هذه الس

سواق المسلمين من يرفدع السدعر عشدرة أضدعاف، ليدأتي ألسعار، ومع األسف أنه يوجد في أرر رفع ابهذا ليس بم
فيدزدحم الندداس علدى محلدده  ،خمسددين بالمائدة : تخفيضددات هائلدةرة أضدعاف ويقدولرفدع عشددأو ي ،مدن يقدول: خفددض

ل، بعدض النداس يغتدر اوالمسترسدلون مدن الرجد اء،سيوجد في السلع التي يحتاجها الن ويشترون منه، وهذا أكثر ما
نفدددس  محدددل بمائدددة وخمسدددين ومحدددل آخدددر بعشدددرةبالتسدددعير، يعندددي هدددل يتصدددور أن يكتدددب علدددى متدددر القمددداش فدددي 



 :لدون و بعشرة ما أشدتراه النداس يق :يقول: لو أقولالذي رفع السعر  جةح ل هذا من النصيحة للمسلمين؟ه ؟اشالقم
المائة والخمسين، هو قيمة في مقابل بالفعل لما يكون  رديءأما هو  ،، اشتري جيد وسعره بالسعر المناسبءردي
أبدددًا، فعلددى المسددلم أن يحددرص علددى طيددب بالنسددبة للمائددة والخمسددين، وهددذا ال يبددرر مثددل هددذا التصددرفات  رديء

وذكددر الرجددل " أطددب مطعمددك تكددن مسددتجاب الدددعوة(()) الكسددب، وال يخفددى أثددر طيددب الكسددب علددى إجابددة الدددعوة
، وغددذي بددالحرام ،ومشددرره حددرام ،ومطعمدده حددرام ،يددا رب يددا رب :السددماء طيددل السددفر أشددعث أغبددر يمددد يديدده إلددىي

واإلنسدان بدأمس الحاجدة إلدى إجابدة  ؟كيدف يسدتجاب لدهاإلنسان في الحرام يعني إذا كان يتقلب  "يستجاب له فأنى
ة التدددي فيهدددا يحفضددداًل عدددن المحرمدددات الصدددر  ندددا،وهدددذه التصدددرفات موجدددودة بين ،دعوتددده، فكيدددف نرجدددو إجابدددة دعدددوة

لكدن ال يبدرر هدذا  ،ة مدن خدالل سدعرهالعويوجدد مدن يحكدم علدى جدودة السد ،، نعم يوجدد فدي البلدد مغفلدون اراألضر 
شددخص يددأتي ألمرتدده بقمدداش مددن  ،ا نرفددع األسددعار لنغددرر بالندداس أن هددذه السددلع جيدددة، ونسددوق بهددذه الطريقددةأنندد

مددن بدداب أن الكددذب علددى المددرأة فيهددا  ،: المتددر بثالثمائددة درهددم، فقددال لهدداإحدددى الدددول المجدداورة المتددر بعشددرة دراهددم
 ،نبدي مثدل هدذا ،نريدد مثدل هدذا ءلنسداع عليهدا ا، واجتمدوحضدرت بده مناسدبة ،وفصدلت الثدوب ،ت الزوجر ك، شسعة

أخبرهددا  ،هددذه األلددوفبيأخددذ ، اشددلون دراهددمشدداريه بعشددرة  أحددرج الرجددل ،ة بالدددراهم وصدداياوءمملددورجعددت بالشددنطة 
ضدر هدذه المناسددبة بهدذا الثددوب تح لمداذا؟ ألندده أحرجهدا بدين الندداس أن ،وشدنعت عليدده ،بحقيقدة الحدال فدددعت عليده

، مهمدا قلندا ،رفدع األسدعاركدل هدذه التصدرفات ال تبدرر  :أنا أقدول ،نت قيمته عاليةكان جيد الثوب لما كا ،الرديء
 ويخاطب بهذا النساء قبل الرجال. ،، وعلى المشتري أن يكون نبيهًا ال يؤخذ على غرةال تبرر رفع األسعار

 ((؟سعتكأترانعي معا ك))فقعال:  ي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني الثمن، ثم رجعت فأرسل فعي أثعر "يقول: 
أو يبع كذا، يرفع الثمن أضعاف مضاعفة،  ،ممن يبيع الطيب أو يبع العسليعني يوجد في المتسوقة في الشوارع 

، عضددهم بالعشددر، وصدداحب السددلعة كسددبانوب ،بددالررعالندداس  وبعددض ،لكددن بعددض الندداس يأخددذ بنصددف مددا يقددال
وال يأكلوا أمدوالهم بمثدل هدذه  ،وال يستغروهم ،نال يستغفلوا المسلمي ،في المسلمين -جل وعال-فعليهم أن يتقوا هللا 

 الحيل.
  عم.ن ،والحديث في الصحيحين ((همك فهو لكاأُتراني ماكستك ألخذ جملك؟ خذ جملك ودر ))

-فعدعا بعه النبعي  ،لم يكن له مال غيعرهو  ،له عن دبر أعتق رجل منا عبداً "قال:  -رضي هللا عنه-وعنه 
  .عليهمتفق  "فباعه -صلى هللا عليه وسلم

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 "أعتعق رجعلنصدار يعندي مدن األ "قال: أعتق رجل منعا" عني عن جابر صحابي الحديث السدابقي "وعنه"
 "غيعره لعم يكعن لعه معال"، إذا مت فأندت حدر، ويسدمى المددبر قال: ،يعني علق عتقه بوفاته "له عن دبر اً منا عبد

كالمدال  ،فيجدوز بيعده فدي حدال الحيداة ،كم الوصية، التدي ال تثبدت إال بدالموتالمدبر المعلق عتقه بالوفاة حكمه ح
معلدق ألنده  ؛ألن للموصدي أن يتصدرف فدي حدال حياتده؛ ألن العقدد لدم يثبدت ولديس بملدزم ؛الموصى به بعد الوفداة

بهدذه الددار ثدم  أوصدى ،وله أن يغيدر ،أو يبيع ما يحتاج إليه ،، فقبل الوفاة له أن يزيد من النسبة أو ينقصبالوفاة
 أوصى بالثلث ثم نقص منه إلى الررع وهكذا، ما دام الشرط ما تحقق فله أن يتصرف. ،غيرها



والوصدية ال تنفدذ إال  ،فكأنده أوصدى بجميدع مالده "أعتق رجل منا عبدًا له عن بدر لم يكن له مال غيعره"
والثلدث  ،الثلدث)) :قدال ثلدث مدالي؟ب ؟بنصدف مدالي ؟بثلثي مدالي ؟أتصدق بجميع مالي: "بالثلث فأقل، حديث سعد

 "فباععه -السعالمعليعه الصعالة و -فدعا به النبعي " جميع ما يملدك ،هذا جميع ماله "لم يكن له مال غيره" (كثير(
 ،يختلف الحكدمهذا  ،وهو ال يملك غيرها ،أوقف الداركما لو  ،لكن لو أعقته عتقًا منجزاً  ،ألنه ليس له أن يوصي

مائدة ، أو ابدن النحدام، بثمانبدن عبدد هللا النحدامشدتراه نعديم اف ((؟مدن يشدتريه))قدال:  -سدالمالعليده الصدالة و -النبي 
أنت أحدق بده منده، أندت أحدق بهدذا المدال مدا دام ال تملدك غيدره، فهدذا المددبر حكمده حكدم قال: فدفعها إليه،  ،درهم

 هذا الحديث. حاجة إلى ذلك، كما فيسيما إذا دعت ال ال ،الوصية يجوز التصرف به قبل الموت
 ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على عبدك اللهم صل


