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 : َشِمَل َغْرَسَها َوبِنَاَءَها.-َوَلْو َلْم َيُقْل بُِحُقوقَِها  -َوإِْن َباَع َأْرضًا 

، َوَشِعيرٍ  -فِيَها َزْرٌع َوإِْن َكاَن   : َفِلَبائٍِع ُمْبقًى.-َكُبرٍّ

اَن  ، َأْو ُيْلَقُط ِمَرارَوإِْن كََ َ رِ ، اً ُيَجزُّ ُْ لِْلُميََََْ ولَُ ََََُُُُ َ   : فََ نَْ ِْ اِن  اِهَراََ ُُ الَََّّ ْقطََ ُة َواللَّ َوالَجزَّ

. حَّ َُ َك: 
 الَبْيِع لِْلَبائِِع، َوإِِن اْشَ َرَط الُمْيَ رِ  َذلِ

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 ...(. َوَلْو َلْم َيُقْل بُِحُقوقَِها -َوإِْن َباَع َأْرضًا ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

ملا ذكر رْحه للا أنه إذا ابع داراً فما الذي يشمله البيع، ذكر بعد ذلك القسم الثاين من 
 .األصول والثمار وهو إذا ابع أرضاً فما الذي يشمله هذا البيع

قال:   ؟فهل يدخل ذلك يف البيع  ،وفيها أشجار   ،عليها بناء   :أي  (َوإِْن َباَع َأْرضًا)قال:  
أي:   (َشِمَل َغْرَسَها)قال:    ،ْجيع ما فيها من حق فهو للمشرتي  :أي  (بُِحُقوقَِهاَوَلْو َلْم َيُقْل )

إن الغرس والبناء   :ولو قال البائع  ، فإنه يشمل الغرس والبناء ،بعتك هذه األرض :لو قال مثَلً 
فبيع األرض يشمل الغرس  ؛ال يلزمه ذلك  :نقول ،ألنه مل يقل حبقوقها ؛ ال يدخَلن يف البيع

 . ابملاء وحنو ذلك  النخيل والزروع مما تسبب اآلدمي فيه من الزراعة والرعاية من
 أما ما نبت يف هذه األرض من غري سبب آدمي فالناس فيه شركاء كما سبق.

من بيوت، وغرف وحنو   -كل بناء على األرض يدخل يف البيع   : أي (َوبِنَاَءَها)وقوله: 
 ألن العرف دال عليه.  ؛-ذلك 

إن البيت الذي عليها  :بعتك أرضي مبئة ألف رايل، مث قال البائع :لمثال ذلك: لو قا
 . هو داخل يف البيعبل غري صحيح  :نقول  ،ال يدخل يف البيع

وبيع الثمار    لثمار، وهو بيع ايف هذا الفصل  مث انتقل املصنف رْحه للا إىل القسم الثالث  
 :ينقسم إىل قسمني
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وقال   ،ثر النخل : مثل ؛العام إال مرة واحدة ره ال خيرج يف ث أن يكون  : القسمُاألول
ومثل   ،على األرض زرع يؤخذ مرة واحدة وإن كان :أي (ِفيَها َزْرعٌ َوإِْن َكاَن )عن هذا النوع: 

، َوَشِعيرٍ )لذلك بقوله:  أي: أنه   (َفِلَبائٍِع ُمْبقىً )قال:  ؛وغري ذلك  ، وزيتون ،ومتر أيضاً  (َكُبرٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب    والدليل على ذلك ما يف الصحيحني،  وال يدخل يف البيع  ،يبقى ذلك الزرع للبائع

َاُلِّل» ،حتلق ِ  :يعين «َقْدُأ ب َِّرتَُُْمْنََُبَعََُنْلُا»قال:  َُأْنَُيْشََتَِّطُالُ فَ َثَمَرُت  ،ُإَِّّلَّ َتاعُ َبائِّعِّ   (1)«ب ْ
   يعين: املشرتي.

ونفسه تشوفت إليه فمن ابب تطييب خاطره   ، البائع هو الذي زرع ذلك الزرع وأيضاً 
   طال ما انتظره له وال يدخل يف البيع. يكون ذلك الزرع الذي

 (َوإِْن َكانَ )بقوله: وأشار إليه  ،إذا كان يعطي أكثر من مرة :من الثمار الثاينُوالقسمُ
 (اً ِمَرار  َأْو ُيْلَقطُ )قال:    ،النعناع واجلرجري والربسيم  :مثل  ،حيصد ويقص  :أي  (ُيَجزُّ )أي: الزرع،  

ُْ )قال:  والبطيخ وحنو ذلك،ابحلبة مثل: الطماطم والباذجنان والفلفل يؤخذ  :يعين وُل ُُ ُُ َف

 فكل ما أيخذ منه يعود وخيرج، فأصوله للمشرتي؛ يلقط مراراً  البيع  يدخل يف  :يعين  (لِْلُمْيَ رِ 
لثمرهتا قال:   والذي عند البيع وتشوفت نفس البائع له من زرعها وتطلعه ، فيدخل يف البيع

ةُ ) ُُ )للجز والقطع، ما هتيأ  :أي (َوالَجزَّ ْقَط ؛ كالطماطم،  فللقط ضجأي: ما هتيأ ون (َواللَّ
نَْ  الَبْيعِ   الََّّاِهَرَاانِ )  : ، وللعلة السابقة؛ للحديث السابق(لِْلَبائِعِ )ـ  ف  اليت صلحت لألخذ  : أي  (ِْ

بعد البيع فهو  أما ما ظهر  ،فقيد هذا الظهور واللقط عند البيع ،تشوفت إليه ألن نفسه
 للمشرتي.

صاحلة للقطف فهذه    لو أن شخصاً ابع زرعاً فيه طماطم وعشر حبات منه   :ل ذلك امث
ظهرت عشرون حبة   لكن بعد البيع أبسبوع مثَلً  تكون للبائع؛ ألهنا اآلن عند البيع ظاهرة، 

 . فتكون للمشرتي ؛فهي صلحت هنا بعد البيع صاحلة للقطف من الطماطم
ْجيع ما خيرج من الطماطم   :املشرتي إذا قال :أي (َوإِِن اْشَ َرَط الُمْيَ ِر  َذلَِك )قال: 

حَّ ) ، فرضي بذلك البائع؛طوال العام يل ولو بعد البيع يف هذا الزرع والبطيخ  لقول النيب ؛ (َُ
َاُلِّلَُمْنََُبَعََُنْلُا: »ملسو هيلع هللا ىلص َُأْنَُيْشََتَِّطُالُ َقْدُأ ب َِّرْت،ُفَ َثَمَرُت  ،ُإَِّّلَّ َتاعُ َبائِّعِّ  . رتيش امل :أي «ب ْ
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فاشرتط البائع أن ثرة   فيها مئة خنلة قبل أن تثمرع مزرعة اب اً ذلك: لو أن شخص مثال
من   وتكون  فرضي بذلك املشرتي؛ صح،  ،ن خرجتإيل   -اليت مل خترج إىل اآلن    -هذا العام  

 نصيب البائع. 
وهي مل بصل وثوم وجزر وبطيخ ابع على آخر مزرعة فيها  ن شخصاً ألو  ر: آخ مثال

  ؛ صحَّ  ؛من تكون يل طوال هذا العاأأان أشرتط  :فقال البائع  فتثمر بعد أو تصلح للقط
 للحديث السابق.

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


