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الرِحي ِم ،احلمد َِّلِلِ ر ِب ِ
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آلِِه ،وأَصحابِِه أ ْ ِ
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َْجَع َ
َ َْ
الِلَ ( :وإِ َذا َبدَ ا َما َل ُه َص ََل ٌح فِي ال َّث َم َر ِة.)...
قَ َ
ال َرِْحَه َّ

ملا ذكر رْحه للا أن ما خيرج من النبات ينقسم إىل قسمني :قسم ال جيوز بيعه حىت يبدو
ومثل له ابلرطبة  -مما
صَلحه أو يشتد احلب ،وقسم ال جيوز بيعه إال حاالً وإن بدا صَلحه َ
جيز  ،-والقثاء  -مما يلقط .-
فلما ذكر ذلك ،ذكر عن القسم األول أبنه إذا بدا صَلحه من الثمر أو اشتد حبه جاز
بيعه؛ لذا قال رْحه للاَ ( :وإِ َذا َبدَ ا) أي :ظهر ( َما َل ُه َص ََل ٌح) أي :صَلح النضج (فِي ال َّث َم َر ِة)

واملراد ابلثمرة :ما خيرجه الشجر مثل :التمر والعنب ،وحنو ذلك.

الح ُّب) كاألرز مثَلً ،والرب ،والشعري ،والذرة ،وغري ذلك،
والنوعُالثا ُ
ن :قالَ ( :و ْاشتَدَّ َ

فاذا حصل ذلك قالَ ( :جا َز َب ْي ُع ُه ُم ْط َل ًقا) واملراد بقوله «مطلقاً» هنا أي :جاز بيعه بشرط
القطع يف احلال ،وجاز أتخري القطع؛ ألن النيب عليه الصَلة والسَلم «هنى عن بيع الثمر حىت
يبدو صَلحه» ،وهنا صلح الثمر فجاز أن يباع حاالً أو مبقى ،وكذلك النيب ﷺ «هنى عن

بيع الزرع حىت يشتد» ،ومفهومه أن الزرع إذا اشتد جاز بيعه بعد اشتداده وجاز تبقيته ،ومل
يذكر رْحه للا القسم الثاين مما خيرجه النبات  -وهو ما كان مثل الرطبة مما حيصد ،أو كالقثاء
والباذجنان مما يلقط -؛ ألنه على قول املصنف رْحه للا إذا بدا صَلحه جيب أن يلقط أو
حيصد يف احلال ،وال جيوز أتجيله.

( )1درس األحد  1441/06/29هـ.
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قالَ ( :وبِ َش ْر ِط ال َّت ْب ِق َي ِة) أي :وجيوز أيضاً أن يباع بشرط أن يبقى هذا الثمر أو احلب يف
النبات من الشجر أو الزرع ،فإذا رضي البائع واملشرتي على ذلك جاز؛ ألن الثمر قد بدا
صَلحه ،والزرع اشتد.
مثال ذلك :لو عندان خنلة ومثرها تلون أصفر مثَلً أو أْحر ،فلو أتى مش ٍرت وقال :اشرتيت
منك هذا الرطب جاز  -وهذا قوله مطلقاً  ،-فَل يشرتط أن جيز يف احلال ،ولو اتفقا على
التأخري :جاز.
ومثال شرط التبقية :لو أن شخصاً دخل إىل مزرعة عنب بعد أن تلون وأصبح حلواً
وقال :اشرتيت منك هذا العنب بشرط :أن أقطفه بعد أسبوع :جيوز؛ ألن الصَلح قد بدا
عليه ،فله القطع يف احلال وله التأجيل.
وملا ذكر رْحه للا أنه جيوز البيع بشرط التبقيةَّ ،بني بعد ذلك إىل مىت يبقى ما خيرج من
ِ
ِ
الح َص ِاد) ،وذلك
النبات ،قالَ ( :ول ْل ُم ْش َترِيَ :ت ْبق َي ُت ُه) أي :تبقية ما خيرج من النبات( ،إِ َلى َ
الج َذا ِذ) أي :له تبقيته إىل حني اجلذاذ ،وذلك يف
زرع؛ كالشعري والرب وحنو ذلكَ ( ،و َ
فيما ي َ
الثمر مثل :التمر وحنو ذلك؛ ألنه لو أبقاه املشرتي إىل بعد ذلك يتلف ،وهذا فيه إسراف
فيكون أمد املتفقني  -ومها البائع واملشرتي  -بشرط أن ال يكون هناك مفسدة  -وهي
اإلسراف  ،-فلو قال مثَلً :اشرتيت منك هذا النخل بشرط أن يبقى بعد بدو صَلحه ستة
أشهر على رؤوس النخل ،نقول :هذا شرط فاسد؛ ألنه هبذا الشرط يفسد الثمر ،والشريعة
هنت عن اإلسراف.
وملا بني رْحه للا أن للمشرتي اشرتاط التبقية إىل احلصاد أو اجلذاذ ،ذكر بعد ذلك سقي
الثمر أو احلب يكون على من؟
قالَ ( :و َي ْل َز ُم ال َبائِ َع َس ْق ُي ُه) أي :سقي الشجر والزرع ،والشجر :ما له ساق ،والزرع :ما
ليس كذلك؛ كالنعناع مثَلً.
َاج إِ َلى َذلِ َك) أي :إن احتاج الثمر أو الزرع إىل املاء؛ ألن
احت َ
ومىت يسقيه؟ قال( :إِ ِن ْ
هذا ما اتفقا عليه ورضي به البائع.
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قالَ ( :وإِ ْن ت ََض َّر َر األَ ْص ُل) أي :ويلزم البائع السقي من أجل الثمر حىت ولو تضررت
الشجرة أو الزرع ،والعلة يف ذلك؛ ألن البائع قد رضي بذلك  -أبن يسقي الشجر والزرع -
فيلزمه الوفاء بذلك.
مثال ذلك :لو أن شخصاً اشرتى مثر ٍ
خنل ،واشرتط البقاء إىل شهر فيلزم البائع أن يسقي
هذا النخل ،ولو كان هذا املاء يضر ابلنخلة يسقيه؛ ألن هذا هو الشرط بينهما.
والقول الراجح :أنه إذا مل يكن على املشرتي مفسدة يف جذ الثمر ،أو حصد الزرع،
وكذلك صاحب النخلة إذا مل يكن عليه مفسدة فيسقيها ،وإذا كان سقي النخلة يضر ابألصل
وليس هناك منفعة للمشرتي يف بقاء الثمر أو الزرع؛ فييلزم املشرتي جبذه وحصاده؛ لقول النيب
ضررُواَُلُ ِ
ار» (.)1
ض ار اُ
ﷺ « :اَلُ ا ا ا ا
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.

( )1رواه أْحد ( )2865وابن ماجه ( )2341من حديث ابن عباس رضي للا عنهما.
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