
   ( زواج جابر وبيع جمله)  

    

الجزء الثا�
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روى الشيخان واللفظ ملسلم عن جابر بن عبد الله:

َخرَْجُت مع رَسوِل اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه وسلََّم يف َغزَاٍة، فأبْطَأَ   َجَمِيل، فأَ� َعَيلَّ رَسوُل 

اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه وسلََّم،   فَقاَل ِيل: يا َجاِبُر، قُلُت: نََعْم، قاَل: ما َشأْنَُك؟ قُلُت: أَبْطَأَ 

  َجَمِيل، َوأَْعيَا فَتََخلَّْفُت، فََنزََل فََحَجَنُه ¤ِْحَجِنِه، ثُمَّ قاَل: اْركَْب، فَرَكِبُْت، فَلَقْد َرأَيْتُِني 

ْجَت؟ فَُقلُت: نََعْم، فَقاَل: أَِبْكرًا  ُه عن رَسوِل اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه وسلََّم،   فَقاَل: أَتَزَوَّ أَكُفُّ

أََخَواٍت،  يل  إنَّ  قُلُت:  َوتَُالِعبَُك  تَُالِعبَُها  َجاِريًَة  فََهالَّ  قاَل:  ثَيٌِّب،  بَْل  فَُقلُت:  ثَيِّبًا؟  أَْم 

، قاَل: أَما إنََّك قَاِدٌم، فَِإَذا  ، َوتَُقوُم عليهنَّ ، َوَ¶ُْشطُُهنَّ فأْحبَبُْت أَْن أَتَزَوََّج اْمَرأًَة تَْجَمُعُهنَّ

قَِدْمَت فَالَْكيَْس الَكيَْس،   ثُمَّ قاَل: أَتَِبيُع َجَملََك؟ قُلُت: نََعْم، فَاْشَرتَاُه ِمنِّي بأُوِقيٍَّة،   ثُمَّ 

قَِدَم رَسوُل اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه وسلََّم، َوقَِدْمُت بالَغَداِة، فَِجئُْت املَْسِجَد، فََوَجْدتُُه عَىل 

فََصلِّ  َواْدُخْل  َجَملََك،  فََدْع  قاَل:  نََعْم،  قُلُت:  قَِدْمَت   Àَِح اآلَن  فَقاَل:  املَْسِجِد،  بَاِب 

، قاَل: فََدَخلُْت فََصلَّيُْت، ثُمَّ رََجْعُت،   فأَمَر بَالًال أَْن يَزَِن يل أُوِقيًَّة، فََوَزَن يل بَالٌل،  ِÀََْركَْعت

فأرَْجَح يف املِيزَاِن، قاَل: فَانْطَلَْقُت،   فَلÅََّ َولَّيُْت، قاَل: ادُْع يل َجاِبرًا، فَُدِعيُت، فَُقلُت: 

اآلَن يَرُدُّ َعَيلَّ الَجَمَل، َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه،   فَقاَل: ُخْذ َجَملََك َولََك Çََُنُه.

 الحديث 
التاسع عشر
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( زواج جابر وبيع جمله)

أَْعيَا: عجز عن امليش.                                   فَتََخلَّْفُت: تأخرت عن باقي املسÌة.

فََحَجَنُه: دفعه ونخسه.                               ¤ِْحَجِنِه: بعصاة ذات رأس معقوفة ملتوية.  

الَكيَْس: التمهل والتعقل.                           َولَّيُْت: انرصفت.

ُه: أمنعه من مسابقة ناقة رسول الله صىل الله عليه وسلم وهو رصيح يف رواية أخرى. أَكُفُّ

أَِبْكرًا أَْم ثَيِّبًا: البكر من Ô تتزوج، الثيب من سبق لها الزواج.

أُوِقيٍَّة: وحدة وزن الفضة، وتساوي ٢٨٫٣٥ جرام.

فأرَْجَح يف املِيزَاِن: زاد يف وزن الثمن عن األوقية حتى رجحت الكفة.

: �
��المعا

الفوائد الفقهية :   

يكن   Ôالجمل و الله هو من طلب رشاء  للبيع، فرسول  جواز طلب رشاء يشء Ô يعرض 

معروضاً قبلها.

 جواز البيع مع تأخÌ قبض الثمن.

 جواز البيع بالتقسيط.

عدم جواز بيع السلعة إال بثمن معلوم ومحدد يتم االتفاق عليه بÀ البائع واملشرتي.

 يجوز للبائع االنتفاع باملبيع بعد حدوث البيع وجواز اشرتاط ذلك عىل املشرتي، فقد باع 

جابر الجمل يف الطريق وسلمه عند الوصول.

استحباب إرجاح امليزان.

جواز الزيادة عىل الثمن املتفق عليه من ِقبَل املشرتي إحساناً وفضالً لدوام املودة.

جواز إعطاء املشرتي للبائع ما اشرتاه منه هدية.

جواز مبارشة الحاكم أو الوايل البيع والرشاء مع رعيته دون حرج.

استحباب زواج البكر.

 Àيزيد من أوارص املحبة ب Åاستحباب االهداء واستحباب قبول الهبة أو العطية، وهذا م

.Àاملسلم

جواز رضب الدابة لحثها عىل امليش دون إيقاع األذى بها أو تعذيبها.
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( زواج جابر وبيع جمله)

أَْعيَا: عجز عن امليش.                                   فَتََخلَّْفُت: تأخرت عن باقي املسÌة.

فََحَجَنُه: دفعه ونخسه.                               ¤ِْحَجِنِه: بعصاة ذات رأس معقوفة ملتوية.  

الَكيَْس: التمهل والتعقل.                           َولَّيُْت: انرصفت.

ُه: أمنعه من مسابقة ناقة رسول الله صىل الله عليه وسلم وهو رصيح يف رواية أخرى. أَكُفُّ

أَِبْكرًا أَْم ثَيِّبًا: البكر من Ô تتزوج، الثيب من سبق لها الزواج.

أُوِقيٍَّة: وحدة وزن الفضة، وتساوي ٢٨٫٣٥ جرام.

فأرَْجَح يف املِيزَاِن: زاد يف وزن الثمن عن األوقية حتى رجحت الكفة.

الفوائد الفقهية :   

يكن   Ôالجمل و الله هو من طلب رشاء  للبيع، فرسول  جواز طلب رشاء يشء Ô يعرض 

معروضاً قبلها.

 جواز البيع مع تأخÌ قبض الثمن.

 جواز البيع بالتقسيط.

عدم جواز بيع السلعة إال بثمن معلوم ومحدد يتم االتفاق عليه بÀ البائع واملشرتي.

 يجوز للبائع االنتفاع باملبيع بعد حدوث البيع وجواز اشرتاط ذلك عىل املشرتي، فقد باع 

جابر الجمل يف الطريق وسلمه عند الوصول.

استحباب إرجاح امليزان.

جواز الزيادة عىل الثمن املتفق عليه من ِقبَل املشرتي إحساناً وفضالً لدوام املودة.

جواز إعطاء املشرتي للبائع ما اشرتاه منه هدية.

جواز مبارشة الحاكم أو الوايل البيع والرشاء مع رعيته دون حرج.

استحباب زواج البكر.

 Àيزيد من أوارص املحبة ب Åاستحباب االهداء واستحباب قبول الهبة أو العطية، وهذا م

.Àاملسلم

جواز رضب الدابة لحثها عىل امليش دون إيقاع األذى بها أو تعذيبها.

1

2

  الفوائد (41 فائدة) 
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( زواج جابر وبيع جمله)

أَْعيَا: عجز عن امليش.                                   فَتََخلَّْفُت: تأخرت عن باقي املسÌة.

فََحَجَنُه: دفعه ونخسه.                               ¤ِْحَجِنِه: بعصاة ذات رأس معقوفة ملتوية.  

الَكيَْس: التمهل والتعقل.                           َولَّيُْت: انرصفت.

ُه: أمنعه من مسابقة ناقة رسول الله صىل الله عليه وسلم وهو رصيح يف رواية أخرى. أَكُفُّ

أَِبْكرًا أَْم ثَيِّبًا: البكر من Ô تتزوج، الثيب من سبق لها الزواج.

أُوِقيٍَّة: وحدة وزن الفضة، وتساوي ٢٨٫٣٥ جرام.

فأرَْجَح يف املِيزَاِن: زاد يف وزن الثمن عن األوقية حتى رجحت الكفة.

الفوائد الفقهية :   

يكن   Ôالجمل و الله هو من طلب رشاء  للبيع، فرسول  جواز طلب رشاء يشء Ô يعرض 

معروضاً قبلها.

 جواز البيع مع تأخÌ قبض الثمن.

 جواز البيع بالتقسيط.

عدم جواز بيع السلعة إال بثمن معلوم ومحدد يتم االتفاق عليه بÀ البائع واملشرتي.

 يجوز للبائع االنتفاع باملبيع بعد حدوث البيع وجواز اشرتاط ذلك عىل املشرتي، فقد باع 

جابر الجمل يف الطريق وسلمه عند الوصول.

استحباب إرجاح امليزان.

جواز الزيادة عىل الثمن املتفق عليه من ِقبَل املشرتي إحساناً وفضالً لدوام املودة.

جواز إعطاء املشرتي للبائع ما اشرتاه منه هدية.

جواز مبارشة الحاكم أو الوايل البيع والرشاء مع رعيته دون حرج.

استحباب زواج البكر.

 Àيزيد من أوارص املحبة ب Åاستحباب االهداء واستحباب قبول الهبة أو العطية، وهذا م

.Àاملسلم

جواز رضب الدابة لحثها عىل امليش دون إيقاع األذى بها أو تعذيبها.
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( زواج جابر وبيع جمله)

1 بركة النبي صىل الله عليه وسلم عندما نخس الجمل فنشط وازدادت رسعته عىل غÌ حالته 

األصلية.

نجدة ومروءة وتواضع النبي صىل الله عليه وسلم حيث أوقف جمله ونزل بنفسه ليحث 

جمل جابر عىل السÌ كÅ يف هذه الرواية.

 التوقÌ واألدب مع رسول الله حÔ À يدع جابر جمله يسبق جمل رسول الله صىل الله 

عليه وسلم.

 طلب النبي صىل الله عليه وسلم رشاء الجمل رغم أنه Ô يكن بحاجة إليه، ر¤ا كان بسبب 

 Åكونه رآه مرشفا عىل الهلكة فأراد أن يحفظ قيمته لجابر من ماله الخاص إن هلك، فل

سلم الجمل رده عليه ووهبه الثمن.

 القائد والداعية يكون يف املكان األنفع، سواء كان يف املقدمة أو املؤخرة.

ين يف شئونهم الشخصية كالزواج وأحوالهم املالية ونصحهم   تفقد الداعية للمدعوِّ

وإعانتهم فيها.

 استخدام البيع والرشاء وإرجاح امليزان واملنافع كافة واملعامالت لتأليف القلوب 

واإلحسان إىل الناس املحتاج منهم وغÌ املحتاج.

         *الفوائد الدعوية : -*  

تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه Çن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÌك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض ¤ا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   Ôو)

الجمل واستعÅله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÌ مÅ يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".

2
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( زواج جابر وبيع جمله)

  *الفوائد الدعوية: -*

  مساعدة ومواساة املسافرين بعضهم بعضا وتآزرهم.

 متابعة أمÌ املسÌة ضعاف الناس معه والقيام عىل حاجتهم.

املسÌة مستعجال  ملغادرة  جابر  استأذن  الروايات  بعض  ففي  بإذن  إال  الركب  مغادرة  عدم 

الوصول لكونه حديث عهد بالزواج.

 استحباب البدء باملسجد عند القدوم من السفر وصالة ركعتÀ قبل الذهاب إىل املنزل.

 القادم من السفر ال يفزع أهله بأن يأö إليهم فجأة، بل يُستحب له إعالمهم قبلها حتى تتهيأ 

الزوجة لزوجها ويؤخذ هذا من قوله )فَالَْكيَْس الَكيَْس (

1

2

3

5

4



07 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

( زواج جابر وبيع جمله)

   الفوائد العامة :  

بركة النبي صىل الله عليه وسلم عندما نخس الجمل فنشط وازدادت رسعته عىل غÌ حالته 

األصلية.

نجدة ومروءة وتواضع النبي صىل الله عليه وسلم حيث أوقف جمله ونزل بنفسه ليحث 

جمل جابر عىل السÌ كÅ يف هذه الرواية.

 التوقÌ واألدب مع رسول الله حÔ À يدع جابر جمله يسبق جمل رسول الله صىل الله 

عليه وسلم.

 طلب النبي صىل الله عليه وسلم رشاء الجمل رغم أنه Ô يكن بحاجة إليه، ر¤ا كان بسبب 

 Åكونه رآه مرشفا عىل الهلكة فأراد أن يحفظ قيمته لجابر من ماله الخاص إن هلك، فل

سلم الجمل رده عليه ووهبه الثمن.

1

تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه Çن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÌك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض ¤ا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   Ôو)

الجمل واستعÅله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÌ مÅ يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".
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( زواج جابر وبيع جمله)

الرقاع وهو حديث عهد بعرس  العسÌة وهي ذات  الغزوة  للجهاد يف هذه  خروج جابر 

وعىل دابة ضعيفة داللة عىل إيثاره ما عند الله عىل الدنيا.

رياء  وال خيالء وال  اإلخبار فخراً  يريد من  كان ال  إذا  الصالحة  األعÅل  اإلخبار عن  جواز 

(الزواج بثيب لرتعى أخواته).

 للبكر فضل وللثيب فضل وقد اختار الله تقديم الثيبات عىل األبكار يف قوله تعاىل:

(َعَىس َربُُّه إِْن طَلََّقُكنَّ أَْن يُبِْدلَُه أَْزَواًجا َخÌًْا ِمْنُكنَّ ُمْسلÅٍَِت ُمْؤِمَناٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت 

َعاِبَداٍت َسائَِحاٍت ثَيِّبَاٍت َوأَبَْكاًرا)

(التحريم:٥)

ليتزوج رسول صىل الله عليه وسلم بهن.
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(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

صىل الله عليه وسلم قالوا، وÔ يهتم بنقل أسÅءهم لراوي الحديث.

. يف قوله صىل الله عليه وسلم (يف بُضع أحدكم صدقة) توجيه عام لألمة بأرسها 

بركة النبي صىل الله عليه وسلم عندما نخس الجمل فنشط وازدادت رسعته عىل غÌ حالته 

األصلية.

نجدة ومروءة وتواضع النبي صىل الله عليه وسلم حيث أوقف جمله ونزل بنفسه ليحث 

جمل جابر عىل السÌ كÅ يف هذه الرواية.

 التوقÌ واألدب مع رسول الله حÔ À يدع جابر جمله يسبق جمل رسول الله صىل الله 

عليه وسلم.

 طلب النبي صىل الله عليه وسلم رشاء الجمل رغم أنه Ô يكن بحاجة إليه، ر¤ا كان بسبب 

 Åكونه رآه مرشفا عىل الهلكة فأراد أن يحفظ قيمته لجابر من ماله الخاص إن هلك، فل

سلم الجمل رده عليه ووهبه الثمن.

 القائد والداعية يكون يف املكان األنفع، سواء كان يف املقدمة أو املؤخرة.

ين يف شئونهم الشخصية كالزواج وأحوالهم املالية ونصحهم   تفقد الداعية للمدعوِّ

وإعانتهم فيها.

 استخدام البيع والرشاء وإرجاح امليزان واملنافع كافة واملعامالت لتأليف القلوب 

واإلحسان إىل الناس املحتاج منهم وغÌ املحتاج.

تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه Çن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÌك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض ¤ا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   Ôو)

الجمل واستعÅله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÌ مÅ يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".

( زواج جابر وبيع جمله)

الثيب يٌرجى أن تكون أكú خربة وتجربة، فتكون عونا ودعÅ لزوجها أكú من الصغÌة قليلة 

التجربة قليلة الصرب، وهو عÀ ما احتاجه جابر وعÀ ما قدمته أمنا خديجة ريض الله عنها 

لرسول الله صىل الله عليه وسلم.

املالعبة والرتفيه والضحك أحد مقاصد الزواج، بل لعلها من أبرزها فقد سأل عنها الرسول 

صىل الله عليه وسلم وحث عليها بالذات.

لت  زوجة جابر ريض الله عنها سهيمة بنت مسعود األنصارية كانت ذات دين، إذ أنها تحمَّ

القيام ¤سئولية أخوات جابر ورعايتهن مع كúة عددهن وآثرت ذلك عىل راحتها وسعادتها 

كزوجة حديثة عهد بعرس، وهو أمر يعز وجوده بÀ النساء.
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( زواج جابر وبيع جمله)

بركة النبي صىل الله عليه وسلم عندما نخس الجمل فنشط وازدادت رسعته عىل غÌ حالته 

األصلية.

نجدة ومروءة وتواضع النبي صىل الله عليه وسلم حيث أوقف جمله ونزل بنفسه ليحث 

جمل جابر عىل السÌ كÅ يف هذه الرواية.

 التوقÌ واألدب مع رسول الله حÔ À يدع جابر جمله يسبق جمل رسول الله صىل الله 

عليه وسلم.

 طلب النبي صىل الله عليه وسلم رشاء الجمل رغم أنه Ô يكن بحاجة إليه، ر¤ا كان بسبب 

 Åكونه رآه مرشفا عىل الهلكة فأراد أن يحفظ قيمته لجابر من ماله الخاص إن هلك، فل

سلم الجمل رده عليه ووهبه الثمن.
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تطييب رسول الله صىل الله عليه وسلم لخاطر جابر بأن رد عليه Çن الجمل مراعاة 

لحاله، إذ كان حديث عهد بزواج وكان له أخوات يقوم برعايتهن.

الحيلة ملساعدة املحتاج مع حفظ كرامته وعدم إحراجه.

 (َولَْم يَُكْن يشٌء أَبَْغَض إَيلَّ منه) ما قد تبغضه أنت قد يرغب فيه ويتمناه غÌك بل 

ويدفع فيه ماال، فارض ¤ا قسم الله لك تكن سعيدا يف الدنيا.

ركوب  يستطيع  ال  ألنه  عنه  الله  جابر ريض  قالها  منه)  إيل  أبغض  يكن يشء   Ôو)

الجمل واستعÅله إال بصعوبة ألنه بطيء يف السÌ مÅ يعيقه أثناء الغزو يف سبيل 

الله، وهو تطبيق ملا جاء يف الحديث: "وأربع من الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء 

واملسكن الضيق واملركب السوء".
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( زواج جابر وبيع جمله)

الفوائد اللغوية : 

 كلمة (جارية) تُطلق عىل الفتاة الصغÌة الحرة، وكذلك تُطلق عىل األمة اململوكة، واملقصود 

هنا املعنى األول.

 الجمل: هو الفحل والذكر من اإلبل وال يُطلق عليه جمٌل إال إذا كان عظيم الهيئة والخلقة 

معدا للتلقيح (حتى يلج الجمل يف سم الخياط).

 الناقة: هي أنثى اإلبل (هذه ناقة لها رشب).

 البعÌ: هو ما يحمل عليه املتاع ويكون مذلالً للركوب إذا استكمل أربع سنوات ويكون من 

(Ìوملن جاء به حمل بع) الجمل والناقة

.(Ìوملا فصلت الع) املحملة بالبضائع واألثقال (Ìجمع بع) هي القافلة من األباعر :Ìالع 

 اإلبل: اسم جنس يشمل جميع ما سبق (أفال ينظرون إىل اإلبل).
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