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 َباُب َبْيِع اأُلُصوِل َوالثَِّماِر

فَّ  :إَِذا َباَع َدارا   َم َوالرَّ لَّ َشِمَل َأْرَضَها، َوبِنَاَءَها، َوَسْقَفَها، َوالَباَب الَمنُْصوَب، َوالسُّ

 -َوُمنَْفِصٍل ِمنَْها    -ِمْن َكنٍْز، َوَحَجٍر    -الَمْسُموَرْيِن، َوالَخابَِيَة الَمْدُفوَنَة، ُدوَن َما ُهَو ُموَدٌع فِيَها  

 .-ٍش، َوِمْفَتاٍح رُ ٍل، َوفُ َكَحْبٍل، َوَدْلٍو، َوَبْكَرٍة، َوُقفْ 

 : (1) الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
  ،واملراد به هنا: ما ال ميكن نقله  ،األصول: ْجع أصل   (َبْيِع األُُصولِ َباُب  ):  قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  
 والشجر. ،واألرض  ، الدار :ويشمل ثَلثة أمور 

 ما خيرجه الشجر من الثمر املعروف.   :هو (َوالثَِّمارِ )وقوله: 
أي: فما الذي ميلكه   (إَِذا َباَع َدارا  )فقال:  -وهو الدار  -وبدأ رْحه للا ابألصل األول 

وما هو الذي أيخذه البائع من الدار، وإذا بيعت الدار فَل خيلو البيع   ،املشرتي من هذه الدار
 من ثَلثة أقسام:

 ما يشمله اسم الدار.   القسمُاألول:
 . ما هو متصل ابلدار ملصلحتها والقسمُالثاينُ:

 .عنهاما هو منفصل  والقسمُالثالثُ:
ا:)فقال عن القسم األول من الدار:   أان بعتك   :فلو قال البائع(  َشِمَل َأْرَضَها إَِذا َباَع َدار 

 .بينهما شرط على ذلك مل يقبل قول البائعهناك ومل يكن  ،الدار دون األرض
: اللِِب واحلديد الذي  ما بين هبا الدار يكون ملكًا للمشرتي مثل :أي (َوبِنَاَءَها)قال: 

 .وهكذا ملك للمشرتي ، والرخام الذي فيها فيها
أن البيع يشمل السقف فلو أن البائع وضع على السقف برجاً   :أي (َوَسْقَفَها)قال: 
ألن السقف داخل يف اسم  ؛للمشرتيفثمن أجرة هذا الربج يكون  :وحنو ذلك  ،لَلتصاالت 

 .الدار
 

 هـ.  22/06/1441األحد رس ( د1) 



2 

ذكر بعد ذلك ما هو متصل ابلدار   ،وملا ذكر رْحه للا األجزاء اليت يشملها اسم الدار 
فيكون    ،للدار  يكون اتبعاً   الباب امللصق ببناء الدار  :أي  (َوالَباَب الَمنُْصوَب )فقال:  صلحتها  مل

يف  يكون هذا الباب داخل :الفضةوفيها ابب من  اً اشرتى دار  فلو أن رجَلً  ،ملكًا للمشرتي
 ألنه ملصق به. ؛شراء الدار
لَّمَ )قال: ف ابلدار ا هو ملصقمبل أيضاً ومثَّ  أما إذا  ،ر ابجلدارامللصق واملسمَّ  :أي (َوالسُّ

 . كان سلماً متحركاً فَل يدخل يف البيع
فَّ الَمْسُموَرْينِ )قال:  الرف   : أي ، -والرف املسمور  ،م املسمورل والس  : أي – (َوالرَّ

 فَل يدخل يف البيع، فهو من نصيب البائع.أما الدوالب املتحرك  ،امللصق يف اجلدار
إانء من فخار خيبئ    :اخلابية  (َوالَخابَِيَة الَمْدُفوَنةَ )واملثال الرابع ملا هو متصل ابلدار قال:  

  ، الثابتة يف األرض تكون داخلة يف بيع البيت : أيواخلابئة املدفونة  ، ما يريدون فيه أهل الدار
 . فليست داخلة يف البيع ةيأما إذا كان ما خيبأ به متحركاً كاخلزنة احلديد

  ما بداخلها فَل يدخل يف البيع؛ما مث بني أبن اخلابئة املدفونة هي اليت تدخل يف البيع أ
 (َوَحَجرٍ ) ،من ذهب أو فضة (ِمْن َكنْزٍ ) ، خمبأ فيها :يعين (ُموَدٌع فِيَهاُدوَن َما ُهَو ): لذا قال

 إذا ابع بيته.  بائعفهذه أيخذها ال، كاللؤلؤ والزمرد وغري ذلك   ؛نفيس :أي
دون   :أي (َوُمنَْفِصٍل ِمنَْها)فقال:  يف البيع أيضاً مث ذكر القسم الثالث الذي ال يدخل 

لكنه ينقل من مكان اىل   ؛وإن كان من مصلحة الدار ،لنقَ ي   :أي ما هو منفصل عن الدار، 
وهو إانء   (َوَدْلوٍ )فاحلبل متحرك ال يدخله البيع  (َكَحْبلٍ ) :بستة أمثلة فقال ل لهمكان ومثَّ 

الكبري احلبل    : اليت يوضع عليها الرشا أيأي:    (َوَبْكَرةٍ )من البئر ال يدخل يف البيع،    بهيستقى  
 العريض ال يدخل يف البيع.  أي احلبل من يرد إخراج املاء مبا يسحبه الذي يوصل الدلو
واملراد ابلقفل هنا اخلشبة اليت توضع على الباب ملنع فتح   (َوُقْفلٍ ) :قال :واملثال الرابع

لمشرتي ل احلايل فيدخل يف البيع فأما القفل    واخلشبة يف السابق تنقل فَل تدخل يف البيع،  الباب 
 . ألهنا متصلة هبا ب مبفاتيح األبوا أن يطالب البائع

 الدار فهي من األاثث. ألهنا منفصلة عن ؛فَل تدخل يف البيع (شٍ رُ َوفُ )
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أما يف عصران فتاح يف ذلك الزمن متحرك يستخدم يف مكان آخر املأيضا  (َوِمْفَتاٍح )
 هذا فيكون من نصيب املشرتي. 

 ، وحنو ذلك.مثل هذا أيضا من املتحرك: الثَلجة، الغسالة، وأجهزة الكمبيوتر
وإذا   للمشرتي  إذا كان العرف مثَلً أن املكيفات تبقى فتبقىفوما تقدم املرجع فيه العرف  

 بائع فيكون من نصيبه وهكذا. كان العرف أن املكيف يكون من نصيب ال
 . فلهما ذلك  :أما إذا اشرتط أحدمها على اآلخر ببقاء أو إزالة شيء منه

ه  فريجع في  وال شرط بينهما   بني املتبايعني  فمقصود املصنف رْحه للا هنا إذا حصل تشاح  
 .إىل العرف

 على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم 
 


