
 الصالح قبل بدومار الث   بيع 

ُعلىُُأوُعلىُالشجرُ ُالثمارُ  ُتباَعُمعُهافقطُدونُأصلُ هيُتباعُُإماُأنُ ُالنخلُ التمر  ،ُوإماُأن 
ُمنهماُأحكاٌمُختصُّه.ُ ُأصل هاُمنُالشجر ُولكل ٍّ

ُ(2ُ/127صحيحُالبخاريُ)
َيُاَّلله َُعن  ه َما،ُ ُاَّلله َُرض  َُعب د  ُب ن  َُجاب ر  ََُنَىُ»َعن  َُحَّته ُالث  َمار  ُبَ ي ع  َُوَسلهَمَُعن  َُُّصلهىُهللا َُعَلي ه  النهِب 

ُ«يَ ب د َوَُصاَلح َها
ُ(3ُ/76صحيحُالبخاريُ)

َيُاَّلله َُعن ه ،ُقَاَل:ُ َُجاب رٍَُّرض  َُيط يَب،َُوالَُ»َعن  ُالثهَمر َُحَّته ُبَ ي ع  َعَلي ه َُوَسلهَمَُعن  َُُّصلهىُهللاُ  ََنَىُالنهِب 
ُالَعرَايَُي  بَُ ،ُإ اله لد  يَنار َُوالد  ر َهم  ُِب  ن ه ُإ اله ٌءُم  ُ«اع َُشي 

ُ(3ُ/77صحيحُالبخاريُ)
ُاَّلله َُعن  ه َما:ُُ َي َُرض  ُع َمَر ُب ن  ُاَّلله  َُعب د  ُ»َعن  ُبَ ي ع  َُعن  َُوَسلهَم،ََُنَى َُصلهىُهللا َُعَلي ه  ُاَّلله  َُرس وَل َأنه

ُيَ ب د َوُصَُ َتاعَُالث  َمار َُحَّته  ب  
ُ.«اَلح َها،ََُنَىُالَبائ َعَُوامل

ُ(3ُ/77صحيحُالبخاريُ)
ُالث ُ  ُبَ ي ع  َُرس وَلُاَّلله َُصلهىُهللا َُعَلي ه َُوَسلهَمََُنَىَُعن  َيُاَّلله َُعن ه ،َُأنه َُرض  َُمال كٍّ ُب ن  ُأََنس  َُعن  َمار َُحَّته

ُ ُاَّلله َُصلهىُهللا َُعَلي ه َُوَسلهَم:ُت  ز ه َي،َُفق يَلَُله :َُوَماُت  ز ه ي؟ُقَاَل:َُحَّته .ُفَ َقاَلَُرس ول  أَرَأَي َتُإ َذاَُمَنَعُ»ََت َمره
الثهَمَرَة،ُِب ََُيُ  يهُ اَّللهُ  َُماَلَُأخ  ُ.«خ ذ َُأَحد ك م 

ُ(3ُ/77صحيحُالبخاريُ)
َُصلهىُهللا َُعَلي هُ ُ ُالنهِب    َيُاَّلله َُعن ه ،َُعن  َُرض  َُمال كٍّ ُب ن  ُ»َوَسلهَم:ُُأََنس  ُالثهَمرَة َُحَّته ُبَ ي ع  أَنهه ََُنَىَُعن 

ُيَ ز ه وَُ َُحَّته ل  َفارُُّ»،ُق يَل:َُوَماُيَ ز ه و؟ُقَاَل:ُ«يَ ب د َوَُصاَلح َها،َُوَعن ُالنهخ  َُيص  َُأو  ُ«ََي َمارُّ
ُ(3ُ/1175صحيحُمسلمُ)



ُ ُقَاَل: ُهللا ، َُعب د  ُب ن  َُجاب ر  َُصلُه»َعن  ُهللا  َُرس ول  َُوال م َحاقَ َلة ،ََُنَى ُال م زَابَ َنة ، َُعن  َُوَسلهَم ىُهللا َُعَلي ه 
ق حَُ ُت ش  َُحَّته ُالثهَمرَة  ُبَ ي ع  َُوَعن  ُ«َوال م َخابَ َرة ، ُقَاَل: ق ح ؟ ُت ش  َُما ُل َسع يدٍّ: ُق  ل ت  ُقَاَل: ،«ُ، َفارُّ َُوَتص  ََت َمارُّ

َها ن   ُ«َوي  ؤ َكل ُم 

 :بيع الثمار فقط

حَّتُيبدوُصالحهاُالثمارَُُنىُعنُبيعُُُالنِبعنُابنُعمرُأنُ
حَّتُتزهيو1

2ُ.ُ

أنُُقبلَُُكونَُيُالُخيلوُأنُ ُالثمارُ ُبيعَُُوذلكُأنُه،ُنذكرُمنهاُعيوَناُمشهورةٌُُبذلكُمسائلُ ُويتعلقُ 
ُكانُقبلُالص ُ ُقتُ لُ ،ُمثُإذاُخُ لقَُلقُأوُبعدُأنُختُ ختُ  فالُرامُالُخيلوُأنُتكونُبعدُالصرامُأوُقبله،ُمثُإذا

اُأوُاُمطلقُ يكونُبيعُ زهيُأوُبعدُأنُتزهي،ُوكلُواحدُمنُهذينُالُخيلوُأنُقبلُأنُتُ ُخيلوُأنُتكونَُ
 .القطعُأوُبشرطُ ُالتبقيةُ ُبشرطُ 

 :بيع الثمار قبل أن تخلق

،ُألنهُمنُِببُالنهيُعن3ُذلكُنعُ علىُمَُُقونَُمطبُ ُالعلماءُ ُ:ُفجميعُ لقَُختُ ُأنُ ُقبلَُُالثمارُ ُبيعُ أماُ
ُعنهُيفُُاملعاومةُوأالسننيُُبيعُ ُنُِببُ ،ُومُ قُ لماُملُخيُ ُبيعُ  جابرُبنُعبدُهللاُحديثُالذيُورَدُالنهي 
املعاومةُُهيقالُأحدمهاُبيعُالسننيُُ-ُواملخابرةُ ُواملعاومةُ ُواملزابنةُ ُعنُاحملاقلةُ َنىُرسولُهللاُُ:قال

                                                           
ُ«حَّتُتذهبُعاهته»قال:ُعنُبيعُالثمرةُحَّتُيبدوُصالحها،ُوكانُإذاُسئلُعنُصالحهاُُىُالنِبَُنُبنُعمرُاعن1ُ

ُغريه،ُمنُالزكاةُفأدىُالصدقة،ُأوُالعشرُفيهُوجبُوقدُزرعه،ُأوُأرضه،ُأوُخنله،ُأوُمثاره،ُِبعُرواهُالبخاريُيفُالبيوع،ُِببُمن
ُ(.1486الصدقة،ُ)ُفيهُجتبُوملُمثارهُِبعُأو

.ُرواهُالبخاريُيفُالبيوع،ُِببُُحَّت:ُقالُ«تزهيُحَّتُالثمارُبيعُعنَُنى»ُهللاُرسولُأن:ُُمالكُبنُأنسُعن2ُ َتماره
ُفيهُجتبُوملُمثارهُِبعُأوُغريه،ُمنُالزكاةُفأدىُالصدقة،ُأوُالعشرُفيهُوجبُوقدُزرعه،ُأوُأرضه،ُأوُخنله،ُأوُمثاره،ُِبعُمن

ُ(.4061(،ُومسلمُ)1488الصدقة،ُ)
ُالرتك.ُفتحُبشرطُالصالحُبدوُقبلُالظهورُبعدُجوازهُعدمُيفُوالُتظهر،ُأنُقبلُالثمارُبيعُجوازُعدمُيفُخالفُال3ُ
ُ.(14ُ/264)ُاهلمامُبنُلكمالُالقدير



العرايُيفصُوعنُالثنياُورخُهُ-
إالُماُرويُعنُعمرُبنُاخلطابُُ،ابيعُالشجرُأعوامُ ُاملعاومة،ُُو1

ُكاانُجييزانُبيعَُ ُ.ُسننيَُُالثمارُ ُوابنُالزبريُأَنما

ُه.ُيفُجوازُ ُ:ُفالُخالف2َُهاُبعدُالصراموأماُبيعُ 

 :أن ختلق بعد بيع الثمار

ذلكُعلىُالتفصيلُالذيُنذكره،ُإالُماُُعلىُجوازُ ُالعلماءُ ُت:ُفأكثرُ قَُلُ وأماُبيعهاُبعدُأنُخُ 
رويُعنُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحن،ُوعنُعكرمةُأنهُالُجيوزُإالُبعدُالصرام،ُفإذاُقلناُبقولُاجلمهور:ُ

اُذلكُالُخيلوُأنُيكونُبيعُ ُوُ،زهيَُت ُُأنُ ُأوُقبلَُُزهيَُت ُُأنُ ُبعدَُُلوُأنُتكونَُ،ُفالُخيَُالصرامُ ُقبلَُُإنهُجيوزُ 

ُ.ُالتبقيةُ ُ،ُأوُبشرطُ القطعُ ُبشرطُ اُا،ُأوُبيعُ طلقُ مُ 

 :القطع   بيعها قبل الزهو بشرط  

إالُماُرويُعنُالثوري،ُوابنُأيبُليلى3ُهيفُجوازُ ُ:ُفالُخالفَُالقطعُ ُبشرطُ ُالزهوُ ُهاُقبلَُأماُبيعُ 
ُذلك،ُوهيُروايةُضعيفة.ُُعُ نُ منُمَُ

 :تبقيةالزهو بشرط ال قبلبيعها 

منُجوازهُُماُذكرهُاللخميُإالُهُوزُ هُالُجيَُيفُأنُهُفالُخالفَُهاُقبلُالزهوُبشرطُالتبقية:ُوأماُبيعُ 
ُ.4ُخترجياُعلىُاملذهب

                                                           
ُ(.3994احلديثُرواهُمسلمُ)1ُ
ُ)َصَرم(ُوالصرم ُالقطعُالبائنُأوُعمومُالقطع،ُصرمُالعذقُعنُالنخلةُقطعه،ُالَصرامُ 2ُُ رامُ ُم ن  ُالنخل.ُالصحاحَُجدادُ :ُوالص 

ُ.12/334لسانُالعربُُ.1966 /5
ُكانتُحينئذٍُّمماُُبيعُالثمارُقبلُبدوُصالحهاُعلىُاجلدادُجائزُوذلكُبثالثةُشروط::ُ(6ُ/2896)التبصرةُللخمي3ُ إذا

فإنُملُيكنُفيهاُحينئذٍُّمنفعةُُذلكُاملوضعُأوُالكثريُمنهم.ُعلىُمثلُذلكُأهلُ ُينتفعُهباُوكانتُهناكُحاجةُإىلُبيعها،ُوملُيتماألُ 
ُكانتُوالُحاجةُإىلُجدادها،ُأوُمتاألُعليهُ ُ.أكثرُأهلُذلكُاملوضعُملُجيز؛ُألنُذلكُمنُالفسادأو

ُإذاُمنعُ فيُ ُ،وجهٍُُّيفُوجيوزُ ُوجهني،ُيفُمينعُ :ُأوجهُثالثةُعلىُالبقاءُعلىُالصالحُقبلُ:ُبيعها(6ُ/2896)ُللخميُالتبصرة4ُ
ُاترةُ ُألنهُ،ِبلنقدُ ُالبيعُ ُوكانُالبائعُ ُمنُاملصيبةَُُأنُهَُشرطَاُإذاُنعُ وميُ ُال،ُأمُالبيع ُِبلنقدُكانُُوسواءُاملشرتي،ُم نَُُاملصيبةَُُأنُهُشرطا
،ُم نَُُاملصيبةُ ُكانتُُإذاُوجيوزُ ُ.بيعٌُُواترةُ ُ،سلفٌُ ُ.نقدٍُُّبغريُ ُوالبيعُ ُالبائع 



 :امطلق   الزهو   بل  ها ق  بيع  

أمُُفيمنعُ ُعلىُالتبقيةُ ُملُ هلَُيُ ُيفُذلكُفقهاءُاألمصارُاُفاختلفَُطلقُ الزهوُمُ ُهاُقبلَُوأماُبيعُ 
مل ُ ُعلىُالقطعُفيجوز؟.َي 

ُعلىُأوُاجلائز،ُوهوُالقطعُ ُعلىُلمََُيُ ُهل:ُاحلالُهذهُيفُامطلقُ ُالبيعَُدَُرُوَُُإذاُالفقهاءُ ُفَُاختلَُ
ُومنُجيوز،ُال:ُقالُبعمومهُيتناولهُالنهيُأنُرأىُأوُ،التبقيةُ ُعلىُاإلطالقَُُمحلَُُنُ فمَُُاملمنوعة؟ُالتبقية
ُجيوز.:ُقالُالقطعُعلىُمحله

ُمالكُعنُواملشهور ُعلىُحممولٌُُإنهُعنهُقيلُوقدُ،التبقيةُ ُعلىُحممولٌُُاإلطالقَُُأنُهُاإلمام
ُ.1القطعُ 

ُعدمُ القول األول ُمذهبُاجلمَُوَيُ ُالبيعُ ُجوازُ ُ: ُوهو ُوالشافعيُ)ُمهورلُعلىُالتبقية مالك،
ُ.ُ(والثوريُوغريهمُوأمحد،ُوإسحاقُوالليث

ُوهوُقولُاحلنفيةُوروايةُللمالكية.ُهُعلىُالقطعُ :ُجوازُالبيعُومحلُ القول الثاين
بلُُه ُرَُماُملُي َُُالُمنُجهةُماُهوُبيعُ ُاملشرتيُفيهُالقطعُ ُهُيلزمُ إالُأنُهُالبيعُ قالُأبوُحنيفة:ُجيوزُ

 وألنهُمالُمتقوم.ُ،2ُمرالثُهُعندهُيفُبيعُ ُذلكُشرطٌُُأنُهُجهةُ ُنُ مُ 
 أدلة عدم اجلواز )اجلمهور(:

                                                           
ُعلىُأوُجائز ا،ُويكونُاجلداد،ُعلىُالبيعَُيملُهلُبقاء ،ُوالُجداد اُيشرتطُوملُالبيعُأطلقُإذاُأيض اُقالُاللخمي:ُاختلف1ُ
ا؟ُفيكونُالبقاء ُملُإذاُجائز،ُالبيعُإن:ُصالحهاُبدوُقبلُفجدههاُمثرةُاشرتىُإذاُالفاسدةُالبيوعُكتابُيُفُالقاسمُابنُفقالُفاسد 

ُيبدوُحَّتُالثمارُبيعُعنُُبنهيهُواحتجُفاسد،ُالبيع:ُالوهابُعبدُحممدُأبوُوقالُصالحها.ُيبدوُحَّتُيرتكهاُأنهُيشرتط
 .صالحها

ُجتدُأَناُِبلعادةُهذاُيعرتضُوالُ،واملثمونُ ُالثمنُيفُالتقابضُ ُعلىُالبياعاتُ ُحممولَُُألنُ ُ؛العادةُ ُعدمُ ُعندُأحسنُ ُاألولُوالقول
ُجرتُعادةُعنُكانُُفقدَُُُنيهُوأماُالبياعات،ُأصلُعلىُمحلواُالبيعُكانُُوإذاُالبيع،ُيقعُملُإذاُالعادةَُُتلكُألنُهُالصالح،ُبعد

ُ.(6ُ/2898)ُللخميُالبقاء.ُالتبصرةُعلىُالبيعُأنُبينهم
ُبشرطُالصالحُبدوُقبلُالظهورُبعدُجوازهُعدمُيفُوالُتظهرُأنُقبلُالثمارُبيعُجوازُعدمُيفُخالفُعندُاحلنفية:ُال2ُ
ُبعدُاجلوازُخالفُيفُ)واختلفواُفيماُالُينتفعُبه(ُوالُبهُينتفعُفيماُالقطعُبشرطُالصالحُبدوُقبلُجوازهُخالفُيفُوالُالرتك،

ُ.5/139.ُبدائعُالصنائعُ(6ُ/287)ُالقديرُفتحُوالفساد.ُشرحُالعاهةُأتمنُأنُعندهمُالصالحُبدوُلكنُالصالحُبدو



َنىُأنُرسولُهللاُ:ُحلديثُالثابتُعنُابنُعمرِبعلىُمنعُبيعهاُمطلقاُقبلُالزهوُاستدلواُ
1واملبتاعَُُالبائعََُُنىُصالح ها،ُيبدوُحَّتُعنُبيعُالثمار

.ُ
ق حُحَّتُالثمرةُ ُباعت ُُأنُالنِبَُنى:ُقالُُهللاُعبدُبنُوعنُجابر ُتشقح؟ُوما:ُفقيل2ت ش 

منهاُويؤكلُ ُوتصفارُ َُتمارُ :ُ»قال
3.ُ

ُيتناولُ ُالنهيَُُهذاُوأنُهُ،4الغايةُ)مفهومُاملخالفةُللغاية(ُقبلُماُخبالفُ ُالغايةُ ُبعدُماُأنُهُمَُلُ فعُ 
ُاجلائحةُمنُالثمارَُُيصيبُماُخوفُ ُهذاُيفُاملعىنُأنُهُللجمهورُ ُظهرُوملاُ،التبقيةُ ُوبشرطُ ُاملطلقَُُالبيعَُ
َُُُنيهُبعدُمالكُبنُأنسُحديثُيفُُلقولهُتزهيُأنُقبلُغالبا ُالزهوُقبلَُُالثمرةُ ُبيعُ عن
أخيه؟ُمالَُُكمأحدُ ُيخذُ ُمَُفبُ ُالثمرةَُُهللاُ ُمنعَُُإنُأرأيت

ُعلىُهذاُيفُالنهيُالعلماءَُيملُمل5
ُأعين)ُاإلطالق ُاإلزهاءُقبلُالبيعُعنُالنهي: ُإىلُالتبقيةُ ُبشرطُ ُهبيعُ ُهوُالنهيُمعىنُأنُرأىُبل(
 وأحلقواُحالةُاإلطالقُِبلتبقيةُاملمنوعة.ُالقطعُبشرطُاإلزهاءُقبلُهابيعَُُفأجازواُاإلزهاء،

ُ:دليل احلنفية
ُحج ُُُهللاُرسولُأنُالثابتُعمرُابنُحديثُتزهيُأنُقبلَُُامطلقُ ُالثمارُ ُبيعُ ُيفة ُاحلنفية 

املبتاعُ ُهايشرتطَُُُ أنُإالُللبائعُ ُفثمرهتاُأ ب  رتُقدُخنالُِبعُمن:قال
ُاملبتاعُ ُهيشرتطَُُأنُجازُملا:ُقالوا6ُ

                                                           
ُ(.2194صالحها،ُ)ُيبدوُأنُقبلُالثمارُالبخاريُيفُالبيوع،ُِببُبيع1ُ
رةُأشَقَحتُيقالُيصَفرُهُأوََُيَمرُهُأنُت شق حُ)منُأشقحُإشقاحا(ُُوت َشق  حُ)منُشقهحُتشقيحا(ُهو2ُُ قاحاُوَشقهَحتُالب س  ُإ ش 

وشقهت.ُُوشقحتُالنخلةُأشقحتُوقدُالشقحةُكذلكُُصارتُإذاُللبسرةُيقال:ُاألصمعىُ،ُقالالشُّق حة:ُواالسمُوتشقيحا
ُ.(2ُ/257)ُاحلديثُغريبُيفُالفائق
ُ(2196البخاريُيفُالبيوعُِببُبيعُالثمارُبيعُالثمارُقبلُأنُيبدوُصالحهاُ)3ُ
ُمُالغايةُذكرهُيفُاملراقي:ُُمنُأنواعُمفهومُاملخالفةُمفهُو4ُ

ُومنهُشرٌطُغايٌةُتعتمد ُُُُُُ…وهوُظرٌفُعل  ٌةُوعدٌدُُ-ُُُ
،ُ)ُم نَُُفَ ه وََُُعاَهةٌَُُأَصابَ ت هُ ُمث ُهَُصاَلح َها،ُيَ ب د وَُُأَنُ ُقَ ب لَُُالث  َمارََُُِبعَُُإ َذاُرواهُالبخاريُيفُالبيوعُِبب،َُِببُ 5 (،2198ُالَبائ ع 

ُ(.4068ومسلمُ)
ُ(2204البخاريُيفُالبيوعُِببُمنُِبعُخنالُقدُأبرتُأوُأرضاُمزروعةُ)6ُ



ُواحتجواُالندب،ُعلىُتزهيُأنُقبلُالثمارُبيعُعنُِبلنهيُالواردُاحلديثُومحلواُ،1امفردُ ُهبيعُ ُجازَُ
يتبايعونُالثمار،ُفإذاُكانُالناسُيفُعهدُرسولُهللاُقال:ُُُُاثبتُبنُزيدُعنُرويُمباُلذلك

ُاملبتُاُجدُه ُقال ُتقاضيهم، ُوحضر ُقشام،ُعالناس ُأصابه ُمراض، ُأصابه ُالدمان، ُالثمر ُأصاب ُإنه :
ُفقالُرسولُهللاُ ُعاهاتَُيتجونُهبا، ُاخلصومةُيفُذلك: ُكثرتُعنده ُفالُتتبايعواُ»ملا ُال، فإما

كاملشورةُيشريُهباُلكثرةُخصومتهم«ُحَّتُُيبدوُصالحُالثمر
ُعليهُدلُالذيُاملعىنُإن:ُقالواُ،ورمبا2

ُالثمرةُهللاُمنعُإنُأرأيتُ:قولهُبدليلُالثمرةُظهورُهوُ«صالحهاُيبدوُحَّت:ُ»قولهُيفُاحلديث
3أخيه؟ُمالُأحد كمُيخذُ ُفبم

ُ.ُ

 :البيع بعد الزهو مطلقا

ملُعندُاإلطالقُوإنُاختلفواُهلَُيُ ُه،يفُجوازُ ُخالفَُُفالُهوُ الزُهُبعدَُُاطلقُ مُ ُالثمرُ ُشراءُ ُوأما
ُعلىُالتبقيةُأمُعلىُالقطع؟

ُهللاُمنعُإنُأرأيتُقولهُبدليلُالتبقية،ُيقتضيُاألمصارُفقهاءُمجهورُعندُفيهُفاإلطالق
ُاحلديث..الثمرة ُالصالح،ُبدوُقبلُالثمارُعلىُاألكثرُيفُتطرأُإمناُاجلوائحُأنُمنهُالدليلُووجه.
ُجائحةُهنالكُيكنُملُالتبقيةُبشرطُاملبيعُيفُجيبُملُولوُقليال،ُإالُتظهرُفالُالصالحُبعدُبدوُوأما

 .ِبطالُ ُالشرطُ ُهذاُوكانُتتوقع،
ُ،4القطعُ ُعلىُحممولٌُُعندهمُواإلطالقُ ُ،التبقيةُ ُبشرطُ ُالثمرُ ُبيعُ ُعندهمُجيوزُ ُفالُاحلنفيةُ ُوأما

ُاحلديث.ُمفهومُخالفُوهو

                                                           
ُفهذاُِبلذكرُإالُالعقدُيفُُتدخلُفإَناملُمقصودة ،ُمثرةُ ُمشرتيُ ُصارُفقدُذلكُاملبتاعُشرطُفإذاُطلعهاُخيرجُاليتُهيُاملؤبرة1ُُ

ُقبلُالثمارُيفُكلهُُهذاُمتُوقدُوعرفاُشرعاُبهُمنتفعاُبكونهُتقوهمُملُوماُعينهُالبيعُحملُوألنُاإلدراك،ُقبلُبيعهاُجوازُعلىُتنصيص
ُ.(30ُ/243)ُللسرخسيُصحيحا.ُاملبسوطُكانُُحملهُيفُأهلهُمنُصدرُمَّتُوالعقدُاإلدراك،

ُ(2193ُ)ُبيعُالثمارُقبلُأنُيبدوُصالحهاالبخاريُيفُالبيوع،ُِبب2ُُ
ُسبقُخترجيه.3ُ
ُ(14ُ/263)ُاهلمامُبنُللكمالُالقديرُفتحُ.2/55َتفةُالفقهاء4ُُ



ُاألعيانُ ُباعَُت ُُأنُزُ جيَُُملُولذلكُ،الغررُ ُهقَُحلَُُوإالُهُهتسليمَُُيقتضيُالشيءُ ُبيعُ ُنفسَُُأنُهُوحجتهم
ُم(.لَُكالسُهُُماُيفُالذمةُ ُبيعُ ُجوازُ ُ)خبالفُ ُ.أجلٍُُّإىل

ُأنُ ُنُ كُ ميُ ُليسُالثمرُ ُلكونُ ُ،أجلٍُُّإىلُاألعيانُ ُبيعُ ُنُ مُ ُثىنستَُمُ ُالثمارُ ُبيعَُُأنُهُعلىُواجلمهورُ 
ُ.دفعةُ ُهكلُُُّبسَُيُ ي َُ

ُ:موضعنيُيفُالثمارُبيعُيفُاجلمهورُخالفواُفالكوفيون
ُزهي.ت ُُأنُقبلَُُهابيعُ ُجوازُيف:ُأحدمها
ُأقوىُاألولُاملوضعُيفُوخالفهمُ،العقدُ ُطلقُ مب ُ ُأوُاإلزهاءُ ُبعدَُُِبلشرطُ ُهاتبقيتُ ُمنعُ ُيف:ُوالثاين

ُاألولُاملوضعُيفُخالفهمُكانُُوإمناُ،(أزهيُوإنُالقطعُشرطُيفأيُ)ُالثاينُاملوضعُيفُخالفهمُمن
ُبنُعمرُعنُمرويُأيضاُذلكُألنُاملتقدمني،ُعمرُابنُحديثيُبنيُاجلمعُِببُمنُألنهُأقرب،

 .الزبريُوابنُاخلطاب

ُ:حقيقة بدو الصالح
ُفيهُويسودُهُ،سرُ البُ ُفيهُصفرُهَيُُأنُفهوُبعده،ُالبيعَُُُهللاُرسولُ ُزجوُهُالذيُالصالحُبدوُوأما

ُفقهاءُمجاعةُقولُهوُهذاُالطيب،ُصفةُالثمرُيفُتظهرُأنُوِبجلملةُ،دُُّسوََُيُُمماُكانُُإنُالعنبُ 
ُُُالثمارُبيعُعنَُنىُهللاُرسولُأنُمالكُبنُأنسُعنُالطويلُمحيدُعنُمالكُرواهُملا1ُاألمصار

َتمرُحني:ُ»تزهي؟فقالُوماُهللاُرسولُي:ُلهُفقيلُتزهي،ُحَّت
2ُ

ُ.3ُشتدُهَيُُحَّتُواحَلب ُ ُ،ودُهسُ َيُُحَّتُالعنبُبيعُ ُعنَُنىُأنهعنهُوروي

                                                           
ُيفُصالحها،ُوالصالحُبدوُبعدُإالُجيوزُالُذلكُأشبهُوماُوالبقولُوالفواكهُوالعنبُوالتنيُوالزيتونُوالزروعُالثمارُ)بيع1ُ
ُأنُمالكُعندُللزرعُالصالحُوبدوُبه،ُاالنتفاعُوقتُوهوَُيمر،ُأنُشأنهُماُوَيمرُيصفر،ُأنُشأنهُماُويصفرُتزهي،ُأن:ُالنخل
 .(6ُ/2900)ُللخميُالتبصرةُ.يبيض

:ُقالُعمرُابنُحلديثُأحسن،ُواألول(4ُ)ُأفركُإذاُالزرعُبدوصالح:ُيقولونُالعلماءُكان:ُُحممدُكتابُيُفُشهابُابنُوقال
ََُُُّنَى" ُ"الَعاَهةُم نََُُوَي َمنَُُيَ ب  َيضُهَُحَّتهُُالسُّن  ب لُ ُبَ ي عُ َُعنُ ُُالنهِب 

ُ(.1281رواهُمالكُيفُاملوطأ،ُِببُالنهيُعنُبيعُالثمارُحَّتُيبدوُصالحهاُ)2ُ
ُ(1228(.ُوالرتمذيُ)3373رواهُأبوُداودُيفُالبيوعُِببُبيعُالثمارُقبلُأنُيبدوُصالحهاُ)3ُ



ُاحليطان،ُمنُحولهُماُأزهىُإذاُيَ ز هُ ُملُوإنُاحلائطُيباعُأنُأبسُال:ُمالكُعنُالقاسمُابنُقال
ُ.فيهُالعاهةُأمنتُقدُالزمانُوكان

ُليلةُعشرةُالثنيتُ،وذلك1الثريُتطلعُحَّتُمثارهُيبيعُالُعنهُمالكُروايةُيفُاثبتُبنُزيدُوكان
ُبيعُعنَُنىُإنهُُهللاُرسولُقول»ُعنُسئل"ُُأيضاُعمرُابنُقولُوهوُ،2مايوُوهوُأيرُمنُخلت
ُ.3"الثريُطلوعُوقتُذلك:ُعمرُبنُهللاُعبدُ،فقال«العاهاتُمنُتنجوُحَّتُالثمار

ُقالُالنِبُعنُهريرة،ُأيبُعنُوروي :ُأهلُ ُعنُ ُالعاهاتُ ُتفعَُرُ ُاصباحُ ُالنجمُ ُطلعَُُإذا
البلدُ 

ُمنُحولهُماُأزهىُإذاُه ُزُ ي َُُملُوإنُاحلائط،ُيباعُأنُأبسُالُأنهُمالكُعنالقاسمُُابنُوروىُ،4
ُأنهُعنهُاملشهورُأنُإالُالثري،ُطلوعُ–ُأعلمُوهللاُ–ُيريدُالعاهة،ُفيهُأمنتُقدُالزمانُكانُُإذاُاحليطان

ُبدوُيفُفاحملصل.ُالثريُطلوعُاإلزهاءُمعُيعتربُالُإنه:ُقيلُوقدُالزهو،ُفيهُيبدوُحَّتُحائطُيباعُال
ُيفُيكنُملُوإنُالثري،ُطلوعُإنه:ُوقولُاملشهور،ُوهوُاإلزهاءُإنه:ُقول:ُأقوالُثالثةُللعلماءُالصالح
ُ.5مجيعاُاألمران:ُوقول؛ُإزهاءُالبيعُحنيُيفُاحلائط

                                                           
:ُمالكُقالُ«الثريُتطلعُحَّتُمثارهُيبيعُال»ُكانُُأنهُاثبتُبنُزيدُعنُاثبت،ُبنُزيدُبنُخارجةُعنُالزاند،ُأيبُعنُمالك،1ُ
ُينقطعُحَّتُينبتُماُللمشرتيُيكونُمثُ،جائزٌُُحاللٌُُهصالحُ ُبداُإذاُهبيعَُُواجلزرُإنُهُواخلربزوالقثاءُُالبطيخ،ُبيعُيفُعندانُواألمر

ُييتُأنُقبلُمثرتهُفقطعتُالعاهة،ُدخلتهُورمباُ،الناسُ ُعندُمعروفُهوقتَُُأنُهُوذلكُيؤقت،ُوقتُذلكُيفُوليسُيهلك،ُهوُمثر
ُ.(2ُ/619)ُاملوطأُ"ُابتاعهُالذيُعنُموضوعاُذلكُكانُُفصاعداُالثلثُتبلغُجبائحةُالعاهةُدخلتهُفإذاُالوقت،ُذلك

 .(6ُ/317)ُبطالُالبنُالبخاريُصحيحُشرح2ُ
.ُاحلديثُلنصُاتباع اُتزهى،ُحنيُإالُبيعهاُجييزُالُوكانُاثبت،ُبنُزيدُبفعلُالعملُيرىُالُمالكُكان:ُُدينارُبنُعيسىُوقال

ُأشدُاحلجازُألنُخاصة،ُِبحلجازُالثمارُصالحُبداُالليلُآخرُطلعتُإذاُالثريُألنُصالحها،ُبداُإذاُهلاُزيدُبيعُكان:ُُغريهُوقال
ُغريه.ُمنُحرا

ُ(.5012مسندُأمحدُ)3ُ
ُ(8476مسندُأمحد)4

 .3/170بدايةُاجملتهدُالبنُرشد5ُُ



 )بيع الثمرة بعد التأبير وقبلها(؟: بيع الشجر المثمر هل يدخل معه الثمر

رأيناُفيماُسبقُتفاصيلُمسألةُبيعُالثمارُعلىُرؤوسُالشجرُوأحكاَمه،ُأماُهذهُاملسألةُفتتعلق ُ
ُ؟أمُالُيدخلُ)الثمرة(ُمعهُالفرعُ ُدخلُ )الشجر(ُهلُيَُُاألصلُ ُبيعُ ب

ُإذا ُيفُالبيع ُُخنلٍُُّعلىُوقعُاختلفوا ُمثمرأيُأو ُالبيع ُُوشُكالتفاحُواخلوخُواملشمُُشجر وقع
ُ:1للبائعُأمُاملشرتيُعلىُثالثةُأقوالُ؟ملنُتكونُتلكُالثمرةُ،أحدٌُُالثمرةَُُيشرتطُملمطلق اُُو

ُكانتُمؤبُهُللبائعُ ُ:ُهياألول ُ،3مالكُقالُوهبذا.ُللمشرتيُفهيُ،مؤبرةٍُّغريَُُكانتُُوإنُ،2رةُ إن
ُاملشرتيُوعلىُالسقيُ ُالبائعُوعلىُاجلذاذُإىلُمرتوكةُالنخلُيفُوهيُللبائعُفالثمرةُ.والشافعيُوالليث،

ُ.السقيُ ُالبائعُفعلىُاألصلُدونُالثمرةُِبعُإذاُوكذلكُ،املاءُ ُمنُيكفيهُوماُهختليتُ 
ُيفُهأصلَُُيتبعُ ُفلمُ،دُ حَُُلهُمناءٌُُهألنُهُاحلالني؛ُيفُللبائعُ ُهي:ُواألوزاعيُ،4حنيفةُأبوُ:ُوقالالثاين

ُ.ُاألرضُ ُيفُكالزرعُ ُُ،البيعُ 
ُوقالالثالث ُليلىُأيبُابنُ: ُخلقة،ُاتصالُِبألصلُمتصلةُألَناُاحلالني؛ُيفُللمشرتيُهي:

 كاألغصان.ُُُلهُاتبعةُفكانت
ُاحلديثَُُفردُه ُملُكانُُإنُإالُهُالقولُ ُهلذاُوالمعىنُ،املبيعُ ُمنُجزءٌُُالثمرَُُأنُهُرأىُألنهُ:ِبلقياسُ ُ

 .5ُاحلديثُ ُعندهُيثبتُ 
ُ.فيهُالدليلُ ُمفهومَُُخالفَُُوإمناُ،احلديثَُُد ُرُ ي َُُفلمُحنيفةُأبوُوأما

                                                           
ُ(.4ُ/51)ُقدامةُالبنُاملغين1
ُأمُفيها،ُالنخلُطلعُذكرُمنُشيءُذكرُحبطُتشققُسواءُاإلِبر،:ُلهُويقالُعنه،ُالكمامُتشقيقُوهوُالتلقيح،:ُالتأبري2ُ

 .تلقيحا:ُفيهاُالذكرُوضعُيسمىُلكنُبنفسها،
-ُوأبرتهُأكال،ُآكلهُكأكلتهُُأبرا،ُ-الباءُوضمُاهلمزةُمبد–ُآبرهُ-املفتوحةُاملوحدةُالباءُبتخفيف–ُالنخلُأبرت:ُاللغةُأهلُقال

ُ.18/93،ُعمدةُالقاريُللعيينُ(2ُ/1129)ُالعطارُالبنُالعمدةُشرحُيفُتعليما.ُالعدةُأعلمهُكعلمتهُُأتبريا،ُأأب  رهُ-ِبلتشديد
ُ(.2ُ/1049)ُالتلقنيُشرح(،2ُ/541ُ)ُاخلالفُمسائلُنكتُعلىُاإلشراف3
ُ.6/283.ُشرحُفتحُالقدير4/553ُحاشيةُابنُعابدين4ُُ
ُ.(3ُ/205)ُاملقتصدُوَنايةُاجملتهدُبداية5



ُمعارضةُبقوهلمُقالُومنُومالك،ُوالشافعيُحنيفة،ُأيبُبنيُاملسألةُهذهُيف 1اخلالف سبب
ُضعيف،ُهاهناُلكنهُاخلطاب،ُفحوىُيسمىُالذيُوهوُواألوىل،ُاألحرىُمفهومُلدليلُاخلطابُدليل
 .اخلطابُدليلُمنُأقوىُاألصلُيفُكانُُوإن

ُ.ضعيفُقلناُكماُُوهوُللسماع،ُالقياسُفمعارضة:ُليلىُأيبُابنُخمالفةُسببُوأما
ُ:دليل القول األول

املبتاعُشرتطََُيُُ،ُإالُأنُ هاُللبائعُ فثمرُ ُرتُ قدُأب ُ ُخنالُ ُمنُِبعُ:َُالنِبُاستدلواُبقول
2.ُ

ُأخذوا ُالصفة(ُمبفهومهُغريهاُويفُاحلديث،ُمبنطوقُاملؤبرةُيفُفاجلمهور ُدليلُوهوُ،)مفهوم
ُ.3عندهمُحجةُوهوُاخلطاب،

ُكوَناُفشرط ُأصلُيفُكامنُُوألنهُله،ُليستُالتأبريُقبلُأَناُعلىُفدلُهُر،تؤبُهُأنُللبائعُيف
ُالضرع.ُيفُواللنبُالبطنُيفُكاحلملُُالعقد،ُمبقتضىُالبيعُيفُيتبعهُأنُفوجبُخلقته

ُإذاُكاجلننيُُأصلهُيتبعُفلمُنفسهُحكمُلهُاألِبرُبعدُوألنهُاخلرب،ُليلىُأيبُابنُعلىهمُودليل
ُ.1ظهر

                                                           
ُ(3ُ/205)ُاملقتصدُوَنايةُاجملتهدُبداية1
(.ُومالكُيف3982ُ(،ُومسلمُ)2204إبجارةُ)ُأوُمزروعةُأرضاُأوُأبرت،ُقدُخنالُِبعُمنُرواهُالبخاريُيفُالبيوع،ُِبب2ُ

ُ(.1279املوطأ،ُِببُماُجاءُيفُمثرُاملالُيباعُأصله،ُ)
ُ:ُمن فوائد احلديث املتعلقة ابألحكام

 .معناهُيفُفإنهُالثمار،ُِبقيُيفُماُوأماُفللحديث،ُالنخل،ُيفُأماُذلك،ُعلىُالعلماءُأمجعُوقدُوغريه،ُللنخلُاإلِبرُجوازُ-
ُالبعضُأتبريُفأجرىُواحدة،ُصفقةُوِبعهاُالنوع،ُواَتدُواحد،ُبستانُيفُكانُُإذاُمعتربُوهذاُحقيقة،ُاملبيعُيفُالتأبريُاعتبارُ-
ُيبقىُالثمرُأن:ُاألصحُالشافعي،ُألصحابُوجهانُففيهُالنوع،ُاختلفُفلوُالواحدة،ُكالنخلةُُذلكُوجعلُاجلميع،ُأتبريُجمرى

 .املشاركةُوسوءُاأليديُاختالفُلضررُدفعاُالنوع؛ُاَتدُلوُكماُُللبائع؛
ُمؤبر.ُشيءُاملبيعُيفُليسُألنهُللمشرتي؛ُيكونُأنه:ُالبستانُمنُغريهُأتبريُبعدُِبلعقدُمفرداُيؤبهرُملُماُِبعُإذاُأنهُ-
ُجائز.ُالعقدُمقتضىُينايفُالُالذيُالشرطُإنُ-
/2ُ)ُالعطارُالبنُالعمدةُشرحُيفُالقدمي.ُالعدةُيفُوالشافعيُمالك،ُقولُوهوُمَلكه،ُماالُ ُالسيدُملهكهُإذاُالعبدُإنُ-

1131).ُ
ُ.(2ُ/1131)ُالعطارُالبنُاألحكامُأحاديثُيفُالعمدةُشرحُيفُالعدة3



ُاملؤبرةُغريُحكمُكانُُلوُألنهُظاهٌر،ُهذاُيفُِبملفهومُيعينُاخلطابُبدليلُالقولُالقرطِب:ُقال
ُفيه.ُفائدةُالُلغواُِبلشرطُتقييدهُلكانُاملؤبرةُحكمَُ

ُالقائلنيُمجيعُعندُاحلكمُخيتلفُملُبنفسهُأتبرُلوُبلُأحٌد،ُهرَُيؤب ُ ُأنُالتأبريُيفُيشرتطُال :تنبيه
2ُبه.

ُ ُاحلديثُ 3اخلطايبقال ُدَُتفرُهُرتُ ب  ُأ ُُفإذاُلألصل،ُتبعاُ ُالثمرةُفيكونُحدُ ُالتأبريَُُأنُهُبيانٌُُفيهُ:

ُدامُوماُهبنفسُ ُقصدَُي ُُأنُإالُ ُالبيعُيفُتبعاُ ُهلاُيكنُفلمُاألماُعنُِبئنُكالولدُُوصارتُهابنفسُ ُهاحكمُ 
ُلألصل.ُتبعاُ ُكوَناُيُفُالنخلةُوجريدةُالشجرةُأغصانُكبعضُُفهوُمؤبرُغري

ُ.4الوالدةُبعدُكاجلننيُُالعقدُمبطلقُاألصلُيتبعُفلمُمتميزُظاهرُهذاُالقياس:أنُجهةُومن
ُ:5دليل القول الثاين

ُ)جعفرُأبوُقال ُشجرُ ُمنُهقطعُ ويَُُ،للبائعُ ُفالثمرُ ُبداُقدُمثرٌُُفيهاُاشجرُ ُأوُخنالُ ُِبعَُُوإذا:
ُ
 
ُيشرتطَُُأنُ ُإالُللبائعُ ُهفثمرتُ ُا،رُ مؤب ُهُخنالُ ُِبعَُُمنُ:لقولُالنِبُهُوذلكرُ يؤب ُ ُأوملُهرَُأب ُهُسواءُشرتي،امل

ُ.املبتاع
ُمثلَُُِبلشرطُ ُإالُ،األصلُ ُشراءُ ُيفُداخلٍُُّفغريُ ُالعادةُ ُيفَُنايةٌُُهلقطعُ ُكانُُماُكلُهُُأنُهُبذلكُأفادان

ُ.األرضُ ُيفُالزرعُ 
ُوهوُالعقدُ ُيفُاملؤبرُُُّدخلَيُُملُهأجلُ ُنُ مُ ُالذيُاملعىنُلوجودُ ُ،املؤبرُ ُوغريُ ُرُ املؤبُهُحكمُاستوىُوإمنا

ُ.َنايةُ ُهلقطعُ ُأنُه

                                                                                                                                                                                     
ُ(.2ُ/541)ُللقاضيُعبدُالوهابُاخلالفُمسائلُنكتُعلىُاإلشراف1ُ
ُ.(4ُ/402)ُحجرُالبنُالباريُفتح2
ُ.(3ُ/107)288ُُللخطايبُالسننُمعامل3ُ
ُ.(3ُ/370)ُاملوطأُشرحُاملنتقى4
ُ.3ُ/49)ُللجصاصُالطحاويُخمتصرُشرح5



ُهوُإمناُالتأبريُ ُذكرَُُألنُه،ُعليهُامقصورُ ُاحلكمُ ُيكونَُُأنُيوجبُ ُالُرللمؤبُه ُالنِبُوختصيص
ُظهورها.ُعندُرتؤبُهُألَنا،ُالثمرةُ ُظهورُ ُحالُ ُعنُإِبنةٌُ

ُوهذاُاإلِبرُقبلُماُعلىُتنبيهُاإلِبرُذكرُأنُرأىُوكأنهُاحلالنيُيفُللبائعُالثمرةُجعلَُُحنيفةُفأبو
ُ.1اخلطابفحوىُاألصولُُيفُيسمىُاملعىن

 ؟2اإلابر وقت أو اإلابر هو احلكم هلذا املوجب هل
ُهلُالبعض،ُريؤبُهُبعضُالنخلُوملُأبرُإذاُاالختالفُينبينُهذاُوعلىُاإلِبر،ُوقيلُالوقت،ُقيل

ُيتبعه؟ُالُأوُأبرُماُريؤبُهُُملُماُيتبع

 ؟3للبائع اشتراط الثمرة قبل التأبيرهل يجوز 

ُلنفسه.ُالبائعُشرطهاُواختلفواُإنُللمشرتي،ُفثمرهتاُالتأبريُإبطالقُقبلُِبعهاُوإن
ُاملعىنُواألكثرينُالشافعيُعندُجيوز ُويكون ُاحلديث، ُفثمرهتاُُ:ملفهوم ُتؤهبر ُخنالُمل ُِبع )من

ُللمشرتيُإالُأنُيشرتطهاُالبائع(.
ُ.4للبائعُشرطهاُجيوزُال:ُمالكُوقال
ُ.اإلطالقُعندُوبعدهُالتأبريُقبلُللبائعُهي:ُحنيفةُأبوُوقال

                                                           
ُ(.ُويفُالفحوىُيقولُصاحبُاملراقي:18ُ/97)ُالبخاريُصحيحُشرحُالقاريُعمدة1

 معل ومُق لُ ُاملوافقةُ ُمن هُُُ◊املفه وم ُُُُهوُمنطوقٍُُّوغريُ -

وىُ◊وَورد ُُُاخلطابُ ُبتنبيهُ ُي س مى- ْ  الهُُ اخلطابَُفح  عتمدُيفُا
 
 امل

 ث بواتُأوُنفي اُأوىلُِببُ ُم نُ ُُ◊املسك واتُُُللهفظةُ ُماُإعطاء-

حتذيُدعاهُبلحن هُساوىُ◊والذيُُُُ اخلطابُفحوىُذاُوقيل-
 
ُامل

ُ.(3ُ/205)ُاملقتصدُوَنايةُاجملتهدُبداية2
ُ.(2ُ/1131)ُالعطارُالبنُاألحكامُأحاديثُيفُالعمدةُشرحُيفُالعدة3
ُالتلقنيُالبائع.ُشرحُيستثنيهُأنُجيوزُوالُللمشرتي،ُفإنهُيؤبرُملُمترُوفيهاُخنال ُُِبعُمنُأنُاملذهبُمنُعلمُقالُاملازري:ُقد4ُ

(2ُ/1049).ُ



 وبعده.ُالتأبريُقبلُللمشرتيُهي:ُليلىُأيبُابنُوقال
ُ:مآخذ االختالف يف احلديث

ُواستعملهُومعقوال،ُلفظاُاحلديثُاستعملُحنيفةُأِبُأن1احلديثُمنُاختالفهمُمآخذُوتلخيص
ُودليال ،ُوالشافعيُمالك ُمالكُويستعملهاُختصيص،ُغريُمنُداللتهُاستعملُالشافعيُولكنُلفظا

 .صةخمصُه
ُماُعلىُتنبيهٌُُاإلِبرُذكرُأنُرأىُوكأنهُاحلالني،ُيفُللبائعُالثمرُجعلُحنيفةُأِبُأن:ُذلكُوبيان

للمشرتيُُاإلِبرُقبلُأبَناُالدليلُهذاُبعضُمالكُوخصُملبتاع،اُيشرتطهاُأنُإالُلبائعلُاإلِبرُقبل
ُمعقولُاألصولُيفُيسمىُاملعىنُوهذاُعنهُذكرانُاليتُالطرقُإحدىُعلىمطلقاُوليسُللبائعُاشرتاطهاُ

 .اخلطاب
ُيسميهُوهذاُبه،ُاملنطوقُحكمُغريُحكمهُعنهُاملسكوتُأنُعلىُوالشافعيُمالكُواستعمله

ُلنطقُكاانُُفإذاُاخلطاب،ُدليلُاألصولُهلأ ُيشرتطهاُأنُإالُللبائعُفهيُاإلِبرُبعدُمثراُ ُِبعُمن):
 .(البائعُيشرتطهاُأنُإالُللمبتاعُاإلِبرُقبل)ُأَنااخلطابُُدليلُ،كان(املشرتى

ُهذهُوتقوىُاشرتاطها،ُجيوزُفالُاألجنةُتشبهُاإلِبرُقبلُأبَناُالدليلُهذاُبعضُمالكُوخص
ُ.2مشرتىُاملستثىنُأبنُالقولُمعُالطريقة

ُفُهابعضَُُرأبُهُوإن ُبعضٍّ ُُمنهماُواحدٍُُّكلُُّدوَن ُمنُكثرأُأحدمهاُكانُُوإنُه،نفسُ َُُحكميخذ 
ُ.كثرلألُتبعُاألقل:ُوقيلُيضا،أُكذلكُُاحلكمُفقيلُاآلخر

ُ
 

                                                           
ُ(.18ُ/97)،ُوعمدةُالقاريُللعيين6/101ُانظرُإكمالُاملعلمُللقاضيُعياض1ُُ
واخلالفُيفُاملذهبُيفُاملستثىنُمنُاملبيعُهلُهوُمبيعُأمُمبقى؟ُفعلىُأنُاملستثىنُمبيعُيكونُمنُِببُبيعُالثمرةُقبل2ُُ

ُخلقهاُأوُقبلُصالحهاُمثُاستثناهاُلنفسه.


