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َجَرِة: َصََلٌح َلَها، َولَِسائِرِ النَّْوِع الَِّذي فِي الُبْسَتاِن. َوَصََلُح   َبْعِض الشَّ

ََلِح  َه ُحْلًوا، َوفِي َوُبُدوُّ الصَّ ، َوفِي الِعنَِب: َأْن َيَتَموَّ فِي َثَمرِ النَّْخِل: َأْن َتْحَمرَّ َأْو َتْصَفرَّ

 َيْبُدَو فِيِه النُّْضُج َوَيطِيَب َأْكُلُه.َبِقيَِّة الثََّمرِ: َأْن 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

َجَرِة: َصََلٌح َلَها، َولَِسائِرِ النَّْوعِ َوَصََلُح ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ    ...(. َبْعِض الشَّ

ذكر بعد ذلك هل يلزم إذا  ،ملا ذكر رْحه للا أنه ال جيوز بيع الثمر حىت يبدو صَلحه
  ؛ وكذلك لو ابع مثر شجرة واحدة الشجر؟ابع مثر شجر كثري أن يبدو صَلح الثمر يف ْجيع 

  ؟أم ال الشجرةهل يلزم بدو الصَلح يف ْجيع 
َجَرِة: َصََلٌح َلَها)لذا قال:  رة وعليها مثر، لو بدا  جأي: لو ابع ش (َوَصََلُح َبْعِض الشَّ

ال يلزم إذا ابع مثر شجرة    : أي  ،جاز بيع ْجيع مثر هذه الشجرة  :ذلك الثمرصَلح واحدة من  
 يع مثر تلك الشجرة قد بدا.ْجوقد بدا بعضها أن يكون  

لو   ،مثال ذلك: لو ابعه مثر تفاح على شجرة واحدة عدد تلك التفاحات مئة تفاحة
َولَِسائِرِ النَّْوِع الَِّذي ): بل قال املصنف رْحه للا  ؛بدا صَلح تفاحة واحدة جاز بيع بقية املئة

يف   يع ماْجأن  د  عَ أي: لو نضجت تفاحة واحدة يف بستان كبري من التفاح في    (فِي الُبْسَتانِ 
 . وجيوز بيعه ،من التفاح قد بدا صَلحه  البستان

 ،صَلح يف نوع منه كالعجوةالوبدا  -كالنخل مثًَل   -واحد  وإذا كان الثمر من جنسٍ 
فعلى قول املصنف إذا بدا الصَلح يف   ، صَلح النوع الثاين الذي فيه كالتمر الربين مثَلً   يبد  ومل  

وال   ،صَلحه إال يف خنلة واحدة يبد   مل حىت ولو ،مثر خنل العجوة جاز بيع ْجيع مثر العجوة
ألن كل نوع منفصل عن   ؛صَلحه  يبيع مثر الربين إذا مل يبد  وز على قول املصنف رْحه للا أن  جي

 .اآلخر
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ألنه دليل   ؛ يع مثر البستانْج إذا بدا صَلح جنس من الثمر جاز بيع  ُ:الثاينوالقولُ
 . وإىل هذا القول ذهب شيخ اإلسَلم رْحه للا بذلك الضرر،قد زالت ويزول  ةعلى أن اآلف

ذكر بعد ذلك ما عَلمة   بدو الصَلح يف بعض الشجر صَلح هلا؛ رْحه للا أن  وملا بنيَّ 
 :من الثمر اليت جاء هبا النصأنواع فذكر رْحه للا عَلمة ثَلثة  ، بدو الصَلح يف الثمر

ُاألول: ََلِح فِي  )قال عنه:    النوع تتحول من اللون   :أي  (َثَمرِ النَّْخِل: َأْن َتْحَمرَّ َوُبُدوُّ الصَّ
تتحول من اللون الذي خرجت به إىل    :أي  (َأْو َتْصَفرَّ )  :قال  ،الذي خرجت به إىل لون احلمرة

وهذا من معجزات النبوة  به، يكون  مثر النخل وليس هناك لون اثلث ميكن أن ،اللون األصفر
«ُ»َنههىُعهْنُب هْيِعُالثَّمهرهةُِفقد  ُي هْزه وه ُصهالهح هها،ُوهعهِنُالنَّْخِلُحهَّتَّ ُي هْبد وه ِقيَل: َوَما يَ ْزه و؟  ُحهَّتَّ
 .(1) »َيهْمهارُُّأهْوُيهْصفهارُّ«ُقَاَل:

هَ ): وأمارة بدو صَلح العنب، قال  أي  (َوفِي الِعنَِب )  :الثاينُُوالنوُع يصري   أي:   (َأْن َيَتَموَّ
ى  والدليل على ذلك أن النيب صل  ، تزول عنه احلموضة :أي (ُحْلًوا) ، ماء  :فيه ماء يتموه يعين

ُيهْسوهدَُّعهِنُب هْيِعُالَنىُُ»للا عليه وسلم   ويقاس على األسود    يعين: يكون أسود،   (2) ُ«ِعنهِبُحهَّتَّ
 فإذا طاب أكله جاز بيعه.  ،كاألخضر من العنب  غريه من األلوان

  ،واملشمش  ،واخلوخ  ،كالبطيخ  (َوفِي َبِقيَِّة الثََّمرِ ):  الق  -  مات من العَل  -  الثالثُُوالنوُع
 . يبدو فيه الصَلح لألكل :يعين (َأْن َيْبُدَو فِيِه النُّْضُج ) :وغري ذلك  ،والزيتون

ويف  : يستطاب أكله، ولو قال املصنف أي:  ،ه أبكلهأي: ويتفكَّ  (َوَيطِيَب َأْكُلهُ )قال: 
َنههىُُ» ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على ذلك أن النيب  ، لكان أْجع يف الوصف بقية الثمر أن يطيب أكله؛

ُيهِطيبُهُملسو هيلع هللا ىلص النَِّبُُّ  . (3)متق عليه «- أكلهيطيب أي:  -ُعهْنُب هْيِعُالثَّمهِرُحهَّتَّ
 ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني.  وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا
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