


َثَمٌر َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحِه، َوََل َزْرٌع َقْبَل اْشتَِداِد َحبِِّه، َوََل َرْطَبٌة، َوَبْقٌل، َوََل قِثَّاٌء، َوََل ُيَباُع 

ًة جِ َوَنْحُوُه، ُدوَن األَْصِل؛ إَِلَّ ِبَشْرِط الَقْطِع فِي الَحاِل، َأْو جِ  ًة، َأْو َلْقَطًة َلْقَطًة.زَّ  زَّ

َقاُط َعَلى الُمْشَترِي.َوالَحَصاُد   َواللَّ

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

 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه، َوَعَلى
 .(َثَمٌر َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحهِ َوََل ُيَباُع ) :قال رْحه للا 

ملن وطلعها تشقق أو مل يتشقق كالنخلة مثًَل   ؛إذا بيع أصل الثمرملا ذكر رْحه للا 
 . وحدها ةذكر بعد ذلك فيما إذا أراد أن يبيع الثمر  ، يكون هذا الثمر

 : أي (َوََل ُيَباعُ ) :النوعُاألول وذكر املصنف رْحه للا أربعة أنواع من النبات فقال عن
أي: قبل ظهور   (َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحهِ ) وحنوه ، كالرطب  (َثَمرٌ ) ،فهو عقد ابطل لو بيع  ؛ال يصح

ُصهالهح هها،ُ :صَلحه، وصَلح كل نوع حبسبه، ففي الرطب ُي هْبد وه »َنههىُعهْنُب هْيِعُالثَّمهرهِةُحهَّتَّ
ُ ُحهَّتَّ ُالنَّْخِل «وهعهِن ُيهْصفهارُّ«ُِقيَل: َوَما يَ ْزه و؟ قَاَل: ُي هْزه وه ُأهْو   ملسو هيلع هللا ىلص وهنى النيب  ، (2) »َيهْمهارُّ

ُيهْسوهدَُّ»  . (3) «عهِنُب هْيِعُاْلِعنهِبُحهَّتَّ
أما إذا بيعت النخلة وفيها الثمر قبل بدو   ؛النهي فيما إذا بيع الثمر وحده وهذا

فيجوز بشرط ذكره  :أما إذا أراد أن يبيع الثمر وحده قبل بدو صَلحه؛ فيجوز :صَلحه 
 .(إَِلَّ بَِشْرِط الَقْطِع ِفي الَحالِ )بقوله: 

وهو مل يظهر عليه  ،ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يبيع التمر وهو على رأس النخل مثال
وتقول أبقيه حىت يظهر   ،أما أن تشرتيه وحده  ؛ جوز بشرط أن تقطعه اآلنفي :بدو الصَلح
وألن الثمر قبل بدو صَلحه عرضة للتلف  ،عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصلنهي النيب  ؛فَل جيوز :بدو صَلحه

 أمارة على زوال العاهة إبذن للا والتلف.  هون فواملرض فإذا بدأ ابلتلو 
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جيوز إذا  :آخر: لو أراد شخص أن يبيع مثر العنب وهو مل ينضج بعد نقول مثال
ر جل للبائع أبقي الثمر على الش و أما أن تق ، أو إذا قطعته اآلن ، اشرتيته مع الشجر كامَلً 
 وكَلم املصنف رْحه للا فيه لف ونشر كثري. ، فَل جيوز : حىت ينضج مث آخذه منك 

أي: وال يباع زرع   (َوََل َزْرعٌ )رجه النبات فقال: مما خي النوعُالثاينذكر بعد ذلك  مث
وإمنا جيوز بيعه إذا يبس   ،ال يباع وهو أخضر :يعين (َقْبَل اْشتَِداِد َحبِّهِ )كالرب والشعري واألرز 

 واشتد. 
كأن يبيع    -دون شجره بكامله  :يعين - وال جيوز بيعه قبل أن يشتد دون األصل

فقط   :أما إذا أراد أن يبيعه دون األصل يعين جوز؛ األرض وفيها هذا احلب قبل اشتداده في
 .(إَِلَّ بَِشْرِط الَقْطِع فِي الَحالِ )احلب فيجوز بشرط ذكره بقوله: 

لو أراد شخص أن يبيع الرب الذي على الزرع فإن كان رطباً ال جيوز إال مع  :ذلك  مثال
َعْن بَ ْيِع ى هنََ » ملسو هيلع هللا ىلصأو بشرط القطع يف احلال ألن النيب  ابألرض أو جبميع الشجر، أصله

 . (1)«َحىتَّ َيْشَتدَّ احلَْبِ  
  : واملراد ابلرطبة هنا (َوََل َرْطَبةٌ )أشار إليه بقوله:  :مما خيرجه النبات  الثالثُوالنوُع
ومراد  (َوَبْقٌل )ل مبثال اثين فقال: ومثَّ  ، وهو الذي يسمى القت أو الربسيم ، علف البهائم

:  مثل أيضاً  ،من النبات  -مما حيصد  : أي  -املصنف به هنا الكراث فهذا النوع الثالث 
  جيوز أن يبيعه بشرط  وإذا أراد أن يبيعه ،فيه البدو ظهرري فيجوز بيعه مع أصله ولو مل يجاجلر 

ًة جِ َأْو جِ )ذكره بقوله:  ةً زَّ  . وإذا خرج مرة اثنية حيصده يف وقته ،بشرط أن يقطعه اآلن :أي (زَّ
ولو   ، لو ابعه مثًَل برسيمًا فَل جيوز إال إذا حصده اآلن :ومراد املصنف رْحه للا هبذا

 غرر. ا فهذه الزايدة على قول املصنف رْحه للا فيه ألنه يطول ؛أخره إىل الغد ال حيوز
وإىل هذا  ،السنة  وليس هناك ما مينع من الكتاب أو ،أن هذا جائز ُ:الثاينُوالقول

 . ول ذهب شيخ اإلسَلم وابن القيم رْحهما للا وهو الراجحقال
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 (َوََل قِثَّاٌء، َوَنْحُوهُ )ل له بقوله: إذا كان مما يلقط ومثَّ  :مما خيرجه النبات  الرابعُوالنوُع
  وإذا أراد أن يبيعه بدون أصله  ،فَل جيوز بيعه دون األصل ؛وغري ذلك  ،مثل الطماطم والبطيخ

، وهكذا مرة أخرى يبيعه بلقطته اآلنوإذا خرج  (َأْو َلْقَطًة َلْقَطةً )بشرط ذكره بقوله:  يصح
 .ألنه يزيد ابلنمو وفيه غرروز أتخري لقطه عن العقد فعلى قول املصنف رْحه للا ال جي

وإىل هذا القول ذهب  ما مينع من هذه الزايدة اكوليس هن أنه جيوز :والقولُالثايُن
 . شيخ اإلسَلم وابن القيم رْحهما للا

بني أنه إذا كان جيوز فمن الذي   ؛ ومىت ال جيوز  الثمربني رْحه للا مىت جيوز أخذ  ملا  مث
، أي: إذا اشرتاه اليوم فمن الذي حيصده (َوالَحَصادُ )فقال: يتحمل أجرة قطف هذه الثمار 

 . يكون على نفقة املشرتي
ألن   ؛(َعَلى الُمْشَترِي) :طيخ بعد أن اشرتيته قالبال من يلقط مثَلً  :أي (َواللََّقاطُ )

 املشرتي. والذي ينتفع منه هو  ، ذمة البائع خلت منه
وإذا مل  ،حه أن ما خيرجه النبات إن بيع أبصله جيوز ولو قبل بدو صَل فتبني مما سبق

 يبع أبصله فيشرتط أن يكون بعد بدو الصَلح على القول الراجح فيما تقدم. 

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


