
 التأبير بيع الثمار بعد

عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: أن رسول اهلل  حديث الباب:
  قال  :المبتاع شترَطَي ، إال أْنها للبائِعفثمُر رْتقد أبِّ نخاًل من باَع

1 
 حكم الثمار غير المؤبرة:المسألة األولى: 

،ق، عند اإلطال اتفقوا على أنمن باع شجرا وعليها ثمر أبره البائع أنها للبائع
  واتفقوا أنها للمشتري إذا اشترطها في أصل البيع ورضي البائع..

كالتفاح والخوخ  شجر مثمرأي أو  نخل   على وقع اختلفوا في البيع إذاو
 ؟مرةلمن تكون تلك الث ،أحد   الثمرَة يشترط لموقع البيُع مطلًقا ووونحوه والمشمش 

 :2للبائع أم المشتري على ثالثة أقوال
. للمشتري فهي ،مؤبرٍة غيَر كانت وإن ،3رًةإن كانت مؤبَّ للبائِع : هياألول

 لىإ متروكة النخل في وهي للبائع فالثمرة .والشافعي والليث، ،4مالك قال وبهذا
 باع إذا ذلكوك ،الماِء من يكفيه وما هتخليت   المشتري وعلى السقُي البائع وعلى الجذاذ
  .السقُي البائع فعلى األصل دون الثمرة

                                                           

(، 2204بإجارة ) أو مزروعة أرضا أو أبرت، قد نخال باع من رواه البخاري في البيوع، باب 1  
 (.1279(. ومالك في الموطأ، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، )3982ومسلم )

 (.51/ 4) قدامة البن المغني2 

 ذكر من شيء ذكر بحط تشق،ق سواء اإلبار،: له ويقال عنه، الكمام تشقي،ق وهو التلقيح،: التأبير 3 
 .تلقيحا: فيها الذكر وضع يسمى لكن بنفسها، أم فيها، النخل طلع

 -الباء وضم الهمزة بمد- آبره -المفتوحة الموحدة الباء بتخفيف- النخل أبرت: اللغة أهل قال
 العمدة رحش في تعليما. العدة أعلمه كعلمته تأبيرا، أأبِّره -بالتشديد- وأبرته أكال، آكله كأكلته أبرا،
 .18/93، عمدة القاري للعيني (1129/ 2) العطار البن
 (.1049/ 2) التلقين شرح(، 541/ 2) الخالف مسائل نكت على اإلشراف 4 



 له نماٌء هذا ألنَّ الحالين؛ في للبائِع هي: واألوزاعي ،1حنيفة أبو : وقالالثاني
 . األرِض في كالزرِع ،البيعِ  في هأصَل يتبْع فلم ،دٌَّح

 األصلب متصلة ألنها الحالين؛ في للمشتري هي: ليلى أبي ابن : وقالالثالث
 كاألغصان.  له تابعة فكانت خلقة، اتصال

 القوِل هذال معنى وال ،المبيعِ  من جزٌء الثمرَ  أنَّ رأى ألنه :بالقياِس الحديَث فردَّ
 . 2الحديث   عنده يثبْت لم كان إن إالَّ

 .فيه الدليِل مفهوَم خالَف وإنما ،الحديَث د  ُرَي فلم حنيفة أبو وأما
  3الخالف سبب

 ةمعارض بقولهم قال ومن ومالك، والشافعي حنيفة، أبي بين المسألة هذه في
 هلكن الخطاب، فحوى يسمى الذي وهو واألولى، األحرى مفهوم لدليل الخطاب دليل

 .الخطاب دليل من أقوى األصل في كان وإن ضعيف، هاهنا

 قلنا كما وهو للسماع، القياس فمعارضة: ليلى أبي ابن مخالفة سبب وأما
 .ضعيف

 :أدلة كل قول

 :دليل القول األول
 ترطَ شيَ  ، إال أْنها للبائِعفثمُر رتْ قد أبِّ نخاًل من باعَ  : النبي استدلوا بقول

المبتاع
4.   

                                                           

 .6/283. شرح فتح القدير 4/553حاشية ابن عابدين  1 
 .(205/ 3) المقتصد ونهاية المجتهد بداية 2 
 (205/ 3) المقتصد ونهاية المجتهد بداية 3 

  سب،ق تخريجه. -4  
 : من فوائد الحديث المتعلقة باألحكام

 في ما وأما فللحديث، النخل، في أما ذلك، على العلماء أجمع وقد وغيره، للنخل اإلبار جواز -
 .معناه في فإنه الثمار، باقي



)مفهوم  بمفهومه غيرها وفي الحديث، بمنطو،ق المؤبرة في فالجمهور أخذوا
 .1عندهم حجة وهو الخطاب، دليل وهو ،الصفة(

 وألنه له، ليست التأبير قبل أنها على فدلَّ ر،تؤبَّ أن للبائع في كونها فشرط
 البطن يف كالحمل العقد، بمقتضى البيع في يتبعه أن فوجب خلقته أصل في كامن

 الضرع. في واللبن
 أصله تبعي فلم نفسه حكم له األبار بعد وألنه الخبر، ليلى أبي ابن على همودليل

 .2ظهر إذا كالجنين
 كان لو ألنه ظاهر ، هذا في بالمفهوم يعني الخطاب بدليل القول القرطبي: قال

 فيه. فائدة ال لغوا بالشرط تقييده لكان المؤبرة حكَم المؤبرة غير حكم
 الحكم يختلف مل بنفسه تأبر لو بل أحد ، هَريؤبِّ أن التأبير في يشترط ال تنبيه:

 3به. القائلين جميع عند

                                                           

 اعهاوب النوع، واتحد واحد، بستان في كان إذا معتبر وهذا حقيقة، المبيع في التأبير اعتبار -
 لفاخت فلو الواحدة، كالنخلة ذلك وجعل الجميع، تأبير مجرى البعض تأبير فأجرى واحدة، صفقة
 لضرر عادف النوع؛ اتحد لو كما للبائع؛ يبقى الثمر أن: األصح الشافعي، ألصحاب وجهان ففيه النوع،

 .المشاركة وسوء األيدي اختالف
 ليس نهأل للمشتري؛ يكون أنه: البستان من غيره تأبير بعد بالعقد مفردا يؤبَّر لم ما باع إذا أنه -

 مؤبر. شيء المبيع في
 جائز. العقد مقتضى ينافي ال الذي الشرط إن -
 لعمدةا شرح في القديم. العدة في والشافعي مالك، قول وهو مَلكه، ماالً  السيد ملَّكه إذا العبد إن -
 .(1131/ 2) العطار البن
 .(1131/ 2) العطار البن األحكام أحاديث في العمدة شرح في العدة 1 

 (.541/ 2)للقاضي عبد الوهاب الخالف مسائل نكت على اإلشراف 2 
 .(402/ 4) حجر البن الباري فتح 3 



 ألصل،ل تبعًا الثمرة كون في حدٌّ  التأبيرَ  أنَّ بيان   فيه : الحديث  1قال الخطابي
 في تبعًا هال يكن فلم األم ا عنبائن كالولد وصارت هابنفِس هاحكُم َدتفرَّ رْتبُِّأ فإذا

 جريدةو الشجرة أغصان كبعض فهو مؤبر غير دام وما هبنفسِ  قصَديُ  أن إاّل البيع
 لألصل. تبعًا كونها في النخلة

 نكالجني العقد بمطل،ق األصل يتبع فلم متميز ظاهر هذا أن القياس: جهة ومن
 .2الوالدة بعد

 :3دليل القول الثاني
 هقطُعوَي ،للبائِع فالثمُر بدا قد ثمر   فيها اشجًر أو نخالً  باعَ  وإذا: )جعفر أبو قال

 نخالً  باَع من : لقول النبي ه وذلكْريؤبِّ لم أو هَرأبَّ سواء شتري،الُم شجِر من
 .المبتاع يشترَط أْن إال للبائِع هفثمرت  ا،ًرمؤبَّ

 ،األصِل شراِء في داخل  فغيرُ  العادِة في نهاية   هلقطِع كان ما كلَّ أنَّ بذلك أفادنا
 .األرضِ  في الزرِع مثَل بالشرِط إال

 دخلَي لم هأجِل نْ ِم الذي المعنى لوجودِ  ،المؤبِر وغيرِ  ِرالمؤبَّ  حكم استوى وإنما
  .نهايًة هلقطِع أنَّ وهو العقِد في المؤبرُّ

 كَرذ ألنَّ ،عليه امقصوًر الحكُم يكونَ  أن يوجُب ال رللمؤبَّ  النبي وتخصيص
 ظهورها. عند رتؤبَّ ألنها ،الثمرِة ظهورِ  حاِل عن إبانة  هو إنما التأبيِر

                                                           

 .(107/ 3) 288 للخطابي السنن معالم 1 
 .(370/ 3) الموطأ شرح المنتقى 2 

 .49/ 3) للجصاص الطحاوي مختصر شرح 3 



 على نبيهت اإلبار ذكر أن رأى وكأنه الحالين في للبائع الثمرة جعلَ  حنيفة فأبو
 .1الخطابفحوى األصول  في يسمى المعنى وهذا اإلبار قبل ما

  ؟2اإلبار وقت أو اإلبار هو الحكم لهذا الموجب هل
 مبعض النخل ول أبر إذا االختالف ينبني هذا وعلى اإلبار، وقيل الوقت، قيل

 يتبعه؟ ال أو أبر ما ريؤبَّ لم ما يتبع هل البعض، ريؤبَّ

 ؟ 3هل يجوز للبائع اشتراط الثمرة قبل التأبيرالمسألة الثانية: 
 لبائعا شرطها واختلفوا إن للمشتري، فثمرتها التأبير بإطال،ق قبل باعها وإن

 لنفسه.
ال )من باع نخ :لمفهوم الحديث، ويكون المعنى واألكثرين الشافعي عند يجوز

 بر فثمرتها للمشتري إال أن يشترطها البائع(.لم تؤَّ 
  .4للبائع شرطها يجوز ال: مالك وقال
  .اإلطال،ق عند وبعده التأبير قبل للبائع هي: حنيفة أبو وقال

                                                           

 (. وفي الفحوى يقول صاحب المراقي:97/ 18) البخاري صحيح شرح القاري عمدة 1 

 معلـوم ق ل   الموافقة  منـه   ◊المفهـوُم    هو منطو،ٍق وغيُر-

 الُمعتمد في له اْسًما الخطابِ  َفْحوى ◊وَورْد   الخطابِ  بتنبيِه ُيْسمى-

 ث بوتا أو نفًيا أولى بابِ  ِمْن  ◊المسكـوتا   للَّفظِة ما إعطاء-

 الُمحتذي دعاه بلحِنه ساوى ◊والذي   الخطاِب فحوى ذا وقيل-

 .(205/ 3) المقتصد ونهاية المجتهد بداية 2 

 .(1131/ 2) العطار البن األحكام أحاديث في العمدة شرح في العدة 3 

 وزيج وال للمشتري، فإنه يؤبر لم تمر وفيها نخًلا باع من أن المذهب من علم قال المازري: قد 4 
 .(1049/ 2) التلقين البائع. شرح يستثنيه أن



 وبعده. التأبير قبل للمشتري هي: ليلى أبي ابن وقال
 :مآخذ االختالف في الحديث :المسألة الثالثة

 لفظا الحديث استعمل حنيفة أبا أن 1الحديث من اختالفهم مآخذ وتلخيص
 من لتهدال استعمل الشافعي ولكن لفظا ودلياًل، والشافعي مالك واستعمله ومعقوال،

 .صةمخصَّ مالك ويستعملها تخصيص، غير

 كرذ أن رأى وكأنه الحالين، في للبائع الثمر جعل حنيفة أبا أن: ذلك وبيان
 بعض مالك وخص المبتاع، يشترطها أن إاللبائع ل اإلبار قبل ما على تنبيه   اإلبار

 الطر،ق دىإح علىللمشتري مطلقا وليس للبائع اشتراطها  اإلبار قبل بأنها الدليل هذا
  .الخطاب معقول األصول في يسمى المعنى وهذا عنه ذكرنا التي

 ه،ب المنطو،ق حكم غير حكمه عنه المسكوت أن على والشافعي مالك واستعمله
 اإلبار بعد ثمرًا باع من): النط،ق كان فإذا الخطاب، دليل األصول ْاهل يسميه وهذا
 مبتاعلل اإلبار قبل) أنها الخطاب دليل كان ،(المشترى يشترطها أن إال للبائع فهي

 .(البائع يشترطها أن إال

 تراطها،اش يجوز فال األجنة تشبه اإلبار قبل بأنها الدليل هذا بعض مالك وخص 
 .2مشترى المستثنى بأن القول مع الطريقة هذه وتقوى

 حدهماأ كان وإن ه،نفِس حكَميأخذ   منهما واحٍد كلُّف بعض  دوَن هابعَض رأبَّ وإن
  .كثرلأل تبع األقل: وقيل ْايضا، كذلك الحكم فقيل اآلخر من كثرأ

 
 

                                                           

 (.97/ 18)، وعمدة القاري للعيني 6/101انظر إكمال المعلم للقاضي عياض  1 
والخالف في المذهب في المستثنى من المبيع هل هو مبيع أم مبقى؟ فعلى أن المستثنى مبيع  2 

 يكون من باب بيع الثمرة قبل خلقها أو قبل صالحها ثم استثناها لنفسه.


