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 َفْصٌل

َه َِ َوَ َذ اَ    َوَمْن َباعَ  ََْ شَ َْ : م: َه ا ََْ َْشَ ْي 
َْ َذَإا َاأ   ََ ِإ َاَ ل َ 

َا ُاَئاٍاَم َمْئ َِ  َ : :ُ ُْ َْ َط   َ َََ َنْخالً َتشَ

ها  ْن َنْورا ايا َوَغْي اهاِ َوَما َظَهَ  ما م   َوَ  :
ُانَبا َوَ هُّوتا  َ : ََ احا  -َش ِ َوَ هُّف  ْشماشا ِ َوَما َخَ َج  -َ ا ما

َْْ َماما ا  ْن  ْطنا  -ما :َ  .-َ ا َوْرداِ َوَ 

ْشَه َ. م:
ُا َِ  َ  َوَما َقْئَل َإ اَ  َوَ َوَرق:

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 (َِْصل  ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

وفيه مثر فهل هذا الثمر يكون للبائع  يف هذا الفصل فيما إذا ابع شجراً  ذكر رْحه للاي
 أو يكون للمشرتي. 

وإذا مل خترج : إما أن يكون هذا الشجر قد ظهرت مثرته فتكون للبائع كما سيأيت،  ال خيلو
 مثرته فهي للمشرتي. 

أربعة أنواع من األشجار  للا ظهرت؟ ذكر رْحه  يف نعرف أن مثرة هذه الشجرة قدوك
 : يعرف هبا ظهور الثمرة 

بيع النخل إذا بدت آاثر   :فالنوع األول هو (َنْخالً  َوَمْن َباعَ )قال:  :النوعُاألولُمنه
َط )هور مثار النخل قال: ظوبدو  ،مثره  َ ُ: : ) ،تفتح وتفتق :أي (َتَش ُْ   :أي ،قناديل مثره :أي (َْ

 . الوعاء الذي حيفظ فيه هذا الثمر يف أول مراحله
إذا كانت  :أي ر، اجلمهو  اذهب إليه -وهي تشقق الطلع يف النخل  -وهذه العَلمة 

فإذا كانت صاحلة    ،صيب البائع ولو مل تلقح النخلةنفهي من    - للتلقيح    أي:   - للتأبري  ة  صاحل
 .فاملزارعون يبادرون إىل تلقيحها
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فإذا لقحت   -  لقيح تال  :أي   –النخل هو التأبري  مثر  أن العَلمة يف ظهور    : والقولُالثاين
والدليل على أن  تشوقت إليه،ألن نفسه  ؛طلع ذكر وبيعت فتكون مثرهتا للبائعمن النخلة 

ُلِّلَبائِّعَُُِّمْنََُبَعََُنْلُا: »ملسو هيلع هللا ىلصري قول النيب العَلمة فيه هي التأب َا فجعل  (1)«َقْدُأ ب َِّرْت،ُفَ َثَمَرُت 
هذا القول ذهب شيخ اإلسَلم رْحه  وإىل  ،النيب عليه الصَلة والسَلم العَلمة فيه هي التأبري

 . للا
ُاَئاٍامَ )قال: إذا تشقق الطلع  :وعلى قول املصنف رْحه للا   ، فيكون الثمر للبائع  :أي (َِ

َذَإا )قال:    ؟نوهل يقطفه اآل ََ ِإ َاَ ل َ 
َا ومؤنة رعايته    ذهأي: يبقى يف النخل إىل حني جذا  (َمْئ

 . وماءه على البائع
ْشَه َ ) :قال َْ : م: َْْشَه ا ْي 

َْ  قَ املشرتي أن مثر النخل بعد أن تشقَّ  إذا شرطإال  :أي (َاأ  
َتاعُ »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب ي؛ لمشرتي فهو للمشرت لطلعه  َُأْنَُيْشََتَِّطُامل ب ْ  . «إَِّّلَّ

:  وأشار إليه بقوله ،خيرج من غري قشر ،عكس النخل :من مثار الشجرالثاينُُوالنوُع
ُانَبا )  َ : ََ َ  َش

مره إذا ظهر قبل البيع فهي للبائع  ثوكذلك إذا ابع شجر العنب ف  :أي  (َوَ َذ ا
،  طه املشرتي رت إال أن يش   ، فس املزارع تشوفت إليه فرتة طويلة فيكون لهوألن ن  ،قياساً على النخل

وإمنا يكون مع النوع الثالث الذي  ،يكون مع هذا النوع الوبعض أهل العلم يرى أن العنب 
 . دد بمث يت  رٍ وْ ألنه خيرج من نَـ  ؛سيأيت

شجر  فإذا ابع  ،ليس عليه قشرو  ألن التوت أول ما خيرج فيه احلبات  ؛(َوَ هُّوتا )قال: 
 . ظهوره للبائع مر بعدثالتوت فال
ايا ): قال م   . ة الرمان فللبائعوكذلك لو ابع شجر الرمان بعد ظهور مثر  :أي (َوَ  :

حني  فلو ابع شجر التني وظهرت الثمرة  ،كالتني فإنه خيرج صغرياً متدلياً   (َوَغْي اها )قال: 
 .فهي للبائعالعقد 

ها )ال: ق :من الشجر لثالثاُوالنوُع ْن َنْورا ل له بقوله:  ثَّ من زهره، ومَ  :أي (َوَما َظَهَ  ما
شا ) ْشما  .سقط هذه الزهرة ويكربمث ي   ،فاملشمش خيرج من زهر (َ ا ما
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احا ): قال  رجقد ظهر من الش  حوكان مثر التفا  شجر التفاحكذلك لو ابع أي: و  (َوَ هُّف 
فإذا ظهرت من  ج من الزهر،وغريها ختر  والطماطم اومثله أيضًا اخليار والكوسيكون للبائع، 

 . زهرهتا فهي للبائع
َْْ َماما ا )قال:    :من األشجارالرابعُُُُوالنوُع ْن  يكون مغطى مث إذا كرب   :أي  (َوَما َخَ َج ما

ل له ثَّ ومَ  عز وجل حلفظه،الذي خلقه للا  -ورقي الوعاء ال :أي –يسرياً خرج من هذا الكم 
، قال:  يكون من نصيب البائع  -حىت ولو كان صغرياً  - فإذا خرج مثر الورد  (َ ا َوْردا ): بقوله

ْطنا ) :َ  .يكون من نصيب البائع، فإذا خرج كذلك خيرج من أكمامه  (َوَ 
ت السابقة لكل نوع من الشجر ابلعَلما  قبل ظهور الثمر  :أي (َوَما َقْئَل َإ اَ  ): قال

فإذا بيع منها شيء قبل  « َقْدُأ ب َِّرتَُُْمْنََُبَعََُنْلُا»: ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب ملفهوم  يكون للمشرتي؛ 
 .مرة فهي من نصيب املشرتيثالتأبري أو قبل خروج ال

وكذلك األغصان  ،كون للمشرتيبيع الورق على كل حال ي :أي (َوَ َوَرق: ): قال
ْشَه َ )قال:  لذا ؛ا، وهكذرتيش وكذلك جريد النخل للم ،للمشرتي م:

ُا َِ). 
 ا بعده للبائع إال أن يشرتطه املشرتي.، ومثمر للمشرتيأن ما كان قبل ظهور ال  :والقاعدة

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


