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ُمْطَلقًا، َأْو بَِشْرِط الَبَقاِء، َأِو اْشَتَرى َثَمرًا َلْم َيْبُد َصََلُحُه بَِشْرِط الَقْطِع َوَتَرَكُه َوإِْن َباَعُه 

ًة َأْو َلْقَطًة َفنََمَتا، َأِو اْشَتَرى َما َبَدا َصََلُحُه َوَحَصَل آَخُر َواْشَتَبَها، َأْو َحتَّى َبَدا، َأْو جِ  ًة  زَّ َعرِيَّ

 َفَأْتَمَرْت: َبَطَل، َوالُكلُّ لِْلَبائِِع. 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 ....(ُمْطَلقًا، َأْو بَِشْرِط الَبَقاءِ َوإِْن َباَعُه ): َرِْحَه  الِلَّ  قَاَل 

ملا ذكر رْحه للا أنه ال يباع مثر قبل بدو صَلحه وال زرع قبل أن يشتد، وال رطبة، وال 
ذكر بعد ذلك مخس مسائل يتصور أن ختالف شرط القطع بقل إال بشرط القطع يف احلال، 

 :يف احلال
ُاألوىل أي: وإن ابعه أحد ما خيرجه النبات من  (ُمْطَلقًاَوإِْن َباَعُه )قال:  :املسألة

فلو ابعه   – ا يعد مو  ،وما يلقط ،والزرع ، وهي الثمر قبل البدو -األصناف األربعة السابقة 
، وإذا  سكت إمنا و  : بشرط القطع يف احلال،يعين: مل يقل (ُمْطَلقًا)أحد هذه األمور األربعة 

حىت يثمر فاجتمع عندان أمران  التبقيةحيتمل شرط القطع يف احلال وحيتمل شرط  :سكت
واآلخر أن يشرتي ما مل يبد صَلحه ويشرتط أن    -وهو شرط القطع يف احلال    -أحدمها جائز  

فلما اجتمع أمران أحدمها مباح واآلخر ُمرم بطل  ،-وهذا ُمرم  –  يبقى حىت يبدو صَلحه
 ألنه إذا أراد أن يشرتي قبل البدو جيوز بشرط القطع يف احلال. ؛البيع

ال جيوز إال بشرط القطع يف  :وهو أخضر ةمثال ذلك: لو اشرتى طماطم على الشجر 
أان أشرتي منك هذا الطماطم الذي على الشجرة وهو أخضر بشرط  :احلال، ولو قال للبائع

ومل   ، فإذا اشرتى هذا الطماطم األخضر وسكتوز هذا ال جي ؛أن تبقيه حىت حيمر مث ألقطه
 .بطلفالبيع ي ؛اآلن أقطعه :يقل

اليت يتصور فيها أن يشرتي شيئاً وخيالف فيه شرط القطع يف احلال قبل   - ُُاملسألةُالثانية
مثر،   - شيئًا من األصناف األربعة السابقة أي: لو اشرتى  (َأْو بَِشْرِط الَبَقاءِ )قال:  ُ:ُ-البدو
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واشرتط يف أحدها قبل البدو أن يبقى يف الشجر حىت يبدو الصَلح   -ما يلقط، ما جيز  زرع،  
 هنى عن بيع الثمر قبل بدو صَلحه، وعن احلب قبل أن يشتد. ملسو هيلع هللا ىلص ال جيوز؛ ألن النيب 

شخص دخل مزرعة، ومثر النخل أخضر مل يستوي بعد، فاشرتاه   أن  مثال ذلك: لو 
  ملسو هيلع هللا ىلصال جيوز لنهي النيب  ؛يبدو صَلحه واشرتط املشرتي أن يبقى هذا التمر على النخل حىت 

 عن ذلك.
فيما إذا اشرتى  : -اليت يتصور فيها خَلف شرط القطع يف احلال  - واملسألةُالثالثة
لكنه مل ينفذ هذا   ،واشرتط القطع يف احلال  ،أو زرعاً   ،زةجو  أ  ،أو لقطة  ،مثرة قبل بدو صَلحها 
َأِو اْشَتَرى َثَمرًا َلْم َيْبُد َصََلُحُه بَِشْرِط ) لذا قال رْحه للا:  ،بطل البيع ؛الشرط فرتكه حىت بدا

فلم يقطعه  (َحتَّى َبَدا) ،الزرع و أ ، وترك الثمر : أي (َوَتَرَكهُ )إىل اآلن هذا جائز لكن:  (الَقْطعِ 
 يبطل البيع.  ؛يف احلال

ةً َأْو جِ )ومثل الثمر والزرع قال:    -كاجلرجري مثًَل أو الربسيم   -اشرتى ما جيز  :أي (زَّ
 يبطل البيع. :زلكنه مل يلتزم بذلك فنما ما جي   ، ألنه مل يبد صَلحه ؛واشرتط القطع يف احلال

وإليه ذهب وهو مذهب املالكية  ،أنه لو أتخر فيما جيز جيوز  :وسبق أن القول الراجح
إذا ظهر على   ز  ل؛ ألن ما جي  يف احلا  فَل يشرتط اجلز    ،ألنه ال غرر فيه  شيخ اإلسَلم وابن القيم؛

 .األرض فهو قد بدا صَلحه لكن هم يشرتطون القطع يف احلال
بعد بدو صَلحه ومل   -كالطماطم   -أي: أو اشرتى ما يلقط  (َأْو َلْقَطًة َفنََمَتا)قال: 

فَل بد أن يلقطه يف   على قول املصنف رْحه للا: ال يصح أيضاً البيع ويبطل،يقطعه يف احلال 
 .احلال

على قول  -أْحر  - صَلحه  دامثال ذلك: لو دخل مزرعة فوجد فيها طماطم قد ب 
وعلى  املصنف رْحه للا: اآلن يلقط فلو أتخر إىل الغد يبطل البيع؛ ألنه ينمو فيكون فيه غرر،  

د صَلحه قوالً لكن لو مل يب ،وزالقول الراجح: إذا بدا صَلحه وبقي يوم أو يومني أو أكثر جي
 واحًدا ال جيوز إال بشرط القطع يف احلال. 

ومل يشرتط القطع يف احلال؛ على الشجر وهو مل يبد صَلحه    خر: لو اشرتى برتقاالً آمثال  
على قول   -تلون الربتقال من أخضر إىل لون برتقايل   - وإذا بدا صَلحه  ، ال جيوز قوالً واحداً 

 . وسبق القول الراجح يف هذا أنه جيوز   ،يلقطه بعد العقد يبطل البيعذا مل إ :رْحه للا  املصنف
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يتصور ما خيالف فيه يف املسائل السابقة إذا اشرتى ما بدا صَلحه،  : واملسألةُالرابعة
إىل  (َأِو اْشَتَرى َما َبَدا َصََلُحهُ ): رْحه للا لذا قال لكن اختلط مبا مل يبد صَلحه فيبطل البيع؛

أي:   (َواْشَتَبَها) ، يعين: اختلط به شيء آخر مل يبد صَلحه (َوَحَصَل آَخرُ )اآلن هذا جائز، 
 . ال يصح البيع ؛عليه ما بدا صَلحه والذي مل يبد صَلحه  اشتبه

خنل كان هناك  فوبعد مخسة أايم أراد أن أيخذه    ،مثال ذلك: لو اشرتى متراً بدا صَلحه
وقع عليه مث خَلل هذه األايم اخلمسة بدا صَلحه فاختلط عليه ما الذي    جبانبه مل يبد صَلحه 

أم اآلخر الذي مل يبد صَلحه   ، القسم األول من النخل الذي بدا صَلحه وقت العقدالعقد
 . يبطل البيع :على قول املصنف رْحه للا ،وقت العقد

، وإىل هذا القول فالكل قد بدا صَلحه   إذا اشتبه بغريه  أن البيع ال يبطل  : والقولُالثاين
 ذهب ابن قدامة رْحه للا. 

قال:   -مما يتصور فيما إذا اشرتى ما مل يبد صَلحه بشرط القطع  - واملسألةُاخلامسة
ًة َفَأْتَمَرْت ) رتيه املشرتي بتمر مثله للحاجة  ش هو الرطب على رؤوس النخل ي :والعرية (َأْو َعرِيَّ

احلاجة يف العرية أن املشرتي عنده متر من العام املاضي فرييد أن أيكل من رطب هذا  و  ،إليه
ي الرطب اجلديد  شرت العام لكن ليس عنده مال سوى التمر الذي عنده يف بيته فيجوز أن ي

على النخل لكن أتخر حىت   يفلو اشرتى هذا الرطب الذ ،دمي بشرط احلاجةقهبذا التمر ال
فلما مل جيذه يف   يف بيع الرطب ابلتمر للحاجة، ألن العرية مستثناه  ؛ بيعيبطل ال ؛ أصبح متراً 

 فبطل البيع.   ؛احلال دل على أنه غري ُمتاج إليه
يف املسائل   : أي  (َوالُكلُّ )  ،البيع   :أي   (َبَطَل )  :واملصنف رْحه للا قال عن املسائل اخلمس

 والثمن يعاد للمشرتي. (لِْلَبائِعِ ) ،اخلمس

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


