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 وحقد بن عبد السالم بن بايل فضقؾة الشقخ مؼدمة

 سمعد:و ،احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ السمـل سمعده

ومنن اعمسؾؿ اًمذي يريد أن يستؼقؿ قمغم ذع اهلل يـبغل أن يعرف أطمؽوم اهلل ذم اًمعبودات  

واعمعومالت واجلـويوت واًمؼضوء وهمػمهو طمتك يعبد اهلل قمغم سمصػمة وموعمسؾؿ يمام جيى قمؾقف أن 

 يصكم يمام أمره اهلل يمذًمؽ جيى قمؾقف أن يبقع ويشؽمي يمام أمره اهلل وهؽذا ذم يمؾ أمقر احلقوه. 

د قمرض قمكّم األؾمتوذ /قمكّم سمـ اًمسقد اًمـؿر سمحثف طمقل سمقع اًمثامر ىمبؾ سمدور صالطمفو وىم

ومقضمدشمف سمحثًو ضمقدًا قمؿقؼًو ذم ومؽرشمف، متقـًو ذم مودشمف، يذيمر ومقف يمالم اًمعؾامء ذم اعمسلًمي صمؿ يذيمر 

 اًمراضمح سمدًمقؾف، وهذا اًمبحٌ يتـوول مسوئؾ واىمعقي مؾؿقؾمي يؽثر اًمسمال طمقهلو. 

 مًمػ ظمػمًا وضمعؾف ذم مقزان طمسـوشمف.ومجزى اهلل اعم

 

 ويمتبف اًمػؼػم إمم اهلل/ وطمقد سمـ قمبد اًمسالم سمـ سموزم                                                                    

 هـ82/1/1341مـشلة قمبوس ذم                                                                              
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 مؼدمة

ومــ ؾمـقتوت أقمامًمــو،  ،إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو

مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف، وأؿمفد أن ال إًمف إال اهلل وطمـده ال ذيـؽ 

 .ًمف وأؿمفد أن حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف

( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  (﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 :أمو سمعد

وذ األمقر حمـدصمواو، ويمـؾ  ،  ومنن أصدق احلديٌ يمتوب اهلل، وأطمسـ اهلدي هدي حمؿد

 :حمدصمٍي سمدقمٍي، ويمؾ سمدقمٍي ضالًمٍي، ويمؾ ضالًمٍي ذم اًمـور، وسمعد

 إن أومضؾ مو رصومً ومقف اجلفقد وؾمفرت مـ أضمؾف اًمعققن هق االهتامم سموًمعؾؿ اًمنمقمل

ٺ ) ىمول شمعومم:سمطؾى االزديود مـ رء إال مـ اًمعؾؿ   ومل يلمر اهلل شمعومم كبقف ، واالؿمتغول سمف

 ياًمذ «قمؾؿ اًمػؼف  » وأقمظؿفو كػًعو واقمؾؿ أن مـ أضمؾ اًمعؾقم(  ٺ ٺ ٿ ٿ

 مـ طمديٌ معوويي  سملدًمتفو اًمتػصقؾقي، صمبً ذم اًمصحقحلم هق معرومي األطمؽوم اًمنمقمقي

ىمقًمف  «  مـ يرد اهلل سمف ظمػًما يػؼف ذم اًمديـ».    

 اًمنمع واًمديـ ًمـذا يمون مـ أهؿ األمقر أن يعرف اًمعبد طمؽؿ رب اًمعوعملم ويتػؼف ذم مسوئؾ   

ذم احلرام، واًمـوس ذم طموضمي موؾمي إمم  طمتك يعبد اًمعبد رسمف قمغم سمصػمة وهدى ويتجـى اًمقىمقع

 ومـ هذه اعمعومالت ذم اًمبقع واًمنماء، ومعومالاؿ سمحقواؿ معرومي طمؽؿ اهلل ذم األمقر اعمتعؾؼي

                                 
 (. 1141( ، ومسؾؿ )  4413رواه اًمبخوري )  صحقح:( 1)
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واًمتـظقؿ عمػردات هذا اًمبحٌ طمتك  وىمد طمرصً قمغم اًمؽمشمقى، ىمبؾ سمدو صالطمفو قع اًمثامرسم

 ىمدر اإلمؽون . قمغم اًمؼورئ اؾمتقعوسمف وومفؿف يسفؾ

 ىمسؿً اًمبحٌ إمم ىمسؿلم: وىمد 

 اًمؼسؿ األول: معرومي سمدو صالح اًمثامر:

  مبوطمٌ : بعيؾم وومقف

 .شمعريػ اًمبقع ًمغًي واصطالطًمواعمبحٌ األول: 

                                   شمعريػ اًمثامر. :اًمثوين اعمبحٌ

 اًمصالح ًمغًي. : معـك سمدوًمٌاعمبحٌ اًمثو

 : معـك سمدو اًمصالح ذم اصطالح اًمػؼفوء.راسمعاًم اعمبحٌ

 اًمضوسمط ذم معرومي سمدو اًمصالح. :ومساخل اعمبحٌ

 .طمؽؿ سمقع اًمثامر إذا سمدا صالح سمعضفو دون اآلظمر :سودساًم اعمبحٌ

 وهذا اعمبحٌ ىمسؿتف إمم ؾمً مسوئؾ: 

 وسمدا اًمصالح ذم سمعض صمؿرهو.  إن يموكً ؿمجرة واطمدة األومم:

 إن سمدا اًمصالح ذم ؿمجرة واطمدة ومفؾ جيقز سمقع ؾموئر مو ذم اًمبستون مـ ذًمؽ اًمـقع ..؟  اًمثوكقي:

مـ  مو ذم اًمبستون ومفؾ جيقز سمقع ،أو أؿمجور مـ كقع مو إن سمدا اًمصالح ذم ؿمجرة واطمدة اًمثوًمثي:

 ؟كقع آظمر مـ ذًمؽ اجلـس

ذم قمؼد واطمد  وىمد سموقمفو مـ دون اآلظمر إن سمدا صالح اًمثؿر ذم أطمد سمستوكلم متؼورسملم اًمراسمعي:

 واًمثؿرة مـ كقع واطمد.

 : إذا اظمتؾػً األضمـوس. اخلومسي

 سمقع اعمتالطمؼ مـ اًمثؿر.  اًمسودؾمي :

 صالطمفو. ىمبؾ سمدو اًمثؿرة سمقع قمؾي اعمـع مـ :سوسمعاعمبحٌ اًم

 :أطمؽوم سمقع اًمثامر ىمبؾ سمدو صالطمفواًمؼسؿ اًمثوين: 

 وومقف ؾمبعي مبوطمٌ :

 أن شمبوع اًمثؿرة ىمبؾ اًمظفقر واًمؼموز. اعمبحٌ األول:
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 أن شمبوع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو مع أصؾفو.  اعمبحٌ اًمثوين:

 أن شمبوع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو عموًمؽ أصؾفو.  اعمبحٌ اًمثوًمٌ:

 أن شمبوع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو سمنمط اًمؼطع. اعمبحٌ اًمراسمع:

 أن شمبوع اًمثؿرة سمنمط اًمتبؼقي. اعمبحٌ اخلومس:

 أن شمبوع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو مطؾًؼو.  اعمبحٌ اًمسودس :

   ؟وموؾمد أم صحقح  سمقع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو اعمبحٌ اًمسوسمع :

أؾملل أن جيعؾ أقمامًمـو ظموًمصي ًمقضمفف اًمؽريؿ إكف سمؽؾ مجقؾ يمػقؾ وهق طمسبـو وكعؿ  واهلل

  .اًمقيمقؾ وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ شمسؾقاًم يمثػًما

 

 يمتبف                                                                                                                                          

 اًمسقد اًمـؿر قمكم                                                                                                                             
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 :معرفة بدو صالح الثامرالؼسم األول: 

 وومقف ؾمبعي مبوطمٌ:

 تعريف البقع لغًة واصطالًحاادبحث األول: 

 : أوالً: اًمبقع ًمغيً 

 اًمبقع ًمغًي: مؼوسمؾي رء سمٌمء قمغم وضمف اعمعووضي، ومفق مؼوسمؾي اعمول سموعمول، وىمقؾ: اعمبودًمي.

واًمبقع مصدر سموع يبقع سمقًعو مبقًعو وهق ؿموذ وىمقوؾمف مبوقًمو، واالسمتقوع االؿمؽماء، وهق 

 . (1)واًمنماء ضدان

اًمبقع: ضد اًمنماء، واًمبقع: اًمنماء أيًضو، وهق مـ األضداد،  » ذم ًمسون اًمعرب:ومؼد ضموء 

وسمعً اًمٌمء ذيتف أسمقعف سمقًعو ومبقًعو وهق ؿموذ، وىمقوؾمف مبوقًمو، واالسمتقوع االؿمؽماء، واسمتوع 

اًمٌمء: اؿمؽماه، وأسموقمف: قمرضف ًمؾبقع، واًمبقعون: اًمبوئع واعمشؽمي، واًمبقع اؾمؿ اعمبقع، 

 . (8)  «ؿمقوء اًمتل يبتوع هبو ذم اًمتجورة، واًمبقع: اًمصػؼي واًمبقوقموت: األ

سموع اًمٌمء يبقعف سمقًعو ومبقًعو ذاه، وهق ؿموذ، وىمقوؾمف مبوقًمو،  »ضموء ذم خمتور اًمصحوح: 

 . (4)  «وسموقمف أيًضو اؿمؽماه، ومفق مـ األضداد 

اعمشؽميمي ومؾػظ اًمبقع واًمنماء يطؾؼ يمؾ مـفام قمغم مو يطؾؼ قمؾقف اآلظمر، ومفام مـ األًمػوظ 

سملم اعمعوين اعمتضودة، ومقطؾؼ قمغم يمؾ مـ اعمتعوىمديـ أكف سموئع ومشؽم، يؼول: سمعً اًمٌمء سمؿعـك 

سمعتف أي أظمرضمتف قمـ مؾؽل وسمؿعـك اؿمؽميتف أي أدظمؾتف ذم مؾؽل، ويؼول: ذيً اًمٌمء 

، وىمقًمف (   ہ ہ ہ ھ ھ)ٹ ٹ، سمؿعـك ذيتف وسمعتف

أي  ،(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)ؾمبحوكف: 

سموقمقه، همػم أكف إذا أـمؾؼ اًمبوئع وموعمتبودر إمم اًمذهـ سموذل اًمسؾعي، وإذا أـمؾؼ اعمشؽمي وموعمتبودر 

 داومع اًمثؿـ.

                                 
اًمضدان: مهو صػتون وضمقديتون يتعوىمبون ذم مقضع واطمد يستحقؾ اضمتامقمفام ويؿؽـ ارشمػوقمفام (  1)

 اًمتعريػوت، قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اجلرضموين . يـظر:يموًمسقاد واًمبقوض. 

 (.2/84ًمسون اًمعرب، مودة )سمقع(، ) (8)

 (.1/34خمتور اًمصحوح، سموب )سمقع(، ) (4)
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ويطؾؼ قمغم يمؾ واطمد مـ اعمتعوىمديـ أكف سموئع، وًمؽـ إذا أـمؾؼ  »ضموء ذم اعمصبوح اعمـػم: 

 .(1)  « اعمبقع اًمبوئع وموعمتبودر إمم اًمذهـ سموذل اًمسؾعي، ويطؾؼ اًمبقع قمغم

واًمبقع مشتؼ مـ اًمبوع، وذًمؽ ألن يمؾ واطمد مـ اعمتعوىمديـ يؿد سموقمف ًمألظمذ واًمعطوء، 

وحيتؿؾ أن يمؾ واطمد مـفام يمون يبويع صوطمبف أي يصوومحف قمـد اًمبقع، ومسؿل اًمبقع صػؼي، 

 .  (8)وذًمؽ ألن أطمد اعمتعوىمديـ يصػؼ يده قمغم يد صوطمبف

اًمؾغي أن اًمبقع يطؾؼ قمغم اعمبودًمي، وأن ًمػظ اًمبقع واًمنماء وقمغم هذا: وموعمستؼر قمـد قمؾامء 

يطؾؼ يمؾ مـفام قمغم مو يطؾؼ قمؾقف اآلظمر، ومفام مـ األًمػوظ اعمشؽميمي سملم اعمعوين اعمتضودة، وأن 

قمرف اًمـوس واًمػؼفوء ىموئؿ قمغم ختصقص اًمبقع سمجوكى سموذل اًمسؾعي، وختصقص اًمنماء سمجوكى 

 ول هل األصؾ اًمؾغقي ًمؾبقع.سموذل اًمثؿـ، وموعمبودًمي ًمؾامل سموعم

  :صموكًقو: اًمبقع اصطالطًمو

مبودًمي مول سمامل سموًمؽمايض  »قمرف اًمبقع قمـد اًمػؼفوء سمتعوريػ قمدة : ومؼد قمرومف احلـػقي سملكف: 

»  (4). 

قمؼد معووضي قمغم همػم مـوومع وال متعي ًمذة ومتخرج اإلضمورة »وقمرومف اعموًمؽقي سملكف:

  (3)  «واًمـؽوح

 (5)  «مؼوسمؾي مول سمامل قمغم وضمف خمصقص  »سملكف:وقمرومف اًمشوومعقي    

مبودًمي اعمول سموعمول متؾقؽو ومتؾؽو، واؿمتؼوىمف مـ اًمبوع4 ألن يمؾ واطمد مـ  »وقمرومف احلـوسمؾي سملكف:    

                                 
 (.33/ 1اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم، سموب )سمقع(، ) (1)

 (.3/853( يـظر: اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف قمغم مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ، )8)

(، 3/831( سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع، وذح ومتح اًمؼدير قمغم اهلدايي ذح سمدايي اعمبتدي، )4)

 (.1/111(، واًمؾبوب ذح اًمؽتوب، )4/5ر، )واالظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختو

(، واًمبفجي 4/8(، وطموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم، )25( أىمرب اعمسوًمؽ عمذهى اإلموم موًمؽ، )3)

 (.8/3ذم ذح اًمتحػي، )

(، ومغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ اعمـفوج، 8/8( أؾمـك اعمطوًمى ذم ذح روض اًمطوًمى، )5)

(8/8.) 
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اعمتعوىمديـ يؿد سموقمف ًمألظمذ و اإلقمطوء، وحيتؿؾ أن يمؾ واطمد مـفام يمون يبويع صوطمبف، أي: 

 . (1)  «يصوومحف قمـد اًمبقع، وًمذًمؽ ؾمؿل اًمبقع  صػؼي 

وًمقس مـ همريض هـو اعمقازكي سملم شمؾؽ اًمتعريػوت4 وذًمؽ ًمتحؼؼ اعمؼصقد مـ شمصقر 

ف سملي مـفو.  اعمُعرَّ

                                 
 .3/853ف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف قمغم مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ، )( اإلكصو1)
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 :تعريف الثامر: الثاينادبحث 

ر، يمؽتوب ويمتى، ومجع ؿُ اًمثامر: مجع صمؿر يمجبؾ وضمبول، وواطمد اًمثؿر: صمؿرة، ومجع اًمثامر: صمُ 

 صمامر .ر صمؿ أ  ؿُ صمؿ صمُ  صمؿ صمامر رؿ  صمؿ صم   ، ومثؿرة ؼ وأقمـوقـُ ر: أصمامر، يمعُ ؿُ صمُ 

واألوالد، وقمغم اًمعؼدة ذم ـمرف اًمسقط،  اًمـسؾ وشمطؾؼ اًمثؿرة قمغم هل محؾ اًمشجر، واًمثؿرة

 .وموئدشمف ءاًمؼؾى، وقمغم كتقجي اًمٌم هل صمؿرة وقمغم اعمحبي واعمقدة، اًمتل ،وقمغم ـمرف اًمؾسون

سمؾ ؿملهنو ؿملن  ومال شمدظمؾ ذم سمحثـو ومنذا ىمطعً ،وكريد سموًمثامر هـو: يمؾ صمؿرة سموىمقي قمغم أؿمجورهو

 مبقع آظمر . يأ

 :  إمم ؾمبعي أكقاع شمؼسقؿ اًمثامريؿؽـ و

  .صمؿرة مـ همػم يمامم يموًمتلم -1

 .صمؿرة ذم يمامم صمؿ شمتشؼؼ و هل صمؿرة اًمـخقؾ  -8

  .صمؿرة ذم يمامم يبؼك إمم طملم األيمؾ يموًمرمون -4

  .صمؿرة شمؽقن ذم زهر صمؿ يتـوصمر يموًمتػوح -3

  .صمؿرة قمؾقفو ىمنمان يموًمبوىمال -5

 .صمؿرة مستؽمة ذم األرض يموجلزر -3

 .صمؿرة متالطمؼي ذم محؾفو يموًمبوذكجون -1

                                 
 .838، واعمطؾع قمغم أسمقاب اعمؼـع ص 322(، واًمرائد ص 418/  1ًمسون اًمعرب )( اكظر: 1)

 



 12            بيع الثمار قبل بدو صالحها يف الفقه اإلسالمي 

 معـك سمدو اًمصالح ًمغًي:  : ثالثادبحث ال

 سموهلؿزة ء إذا ذع ومقف وسمدأ ذم اًمٌم ذا فمفر مـ همػم مهزةإيظفر ويؼول سمدا  «يبدو  »معـك  

 . «ذا فمفرإا وً دُ ا وسمُ دوً يبدو سم   ءسمدا اًمٌم»ىمول اسمـ مـظقر: 

 : وأكشد أسمق ظمراش اهلذزم، فمفقره ياخلػل أ ءسمدو اًمٌم» : يوىمول صوطمى اذيى اًمؾغ

  «سمدو شمورة ومثقل اًمـجقح عمو يرى  ......... ومؿـفيؼرسمف اًمـفض          

 واعمعـك أكف شمورة ذم فمفقر وشمورة يزول قمـف اًمظفقر .،  واعمثقل : اًمزوال قمـ اعمقضع

هنك قمـ  ن رؾمقل اهلل إ » -اهلل قمـفام ريض -و قمغم طمديٌ اسمـ قمؿرىمول اإلموم اًمـقوي معؾؼً 

 :«سمقع اًمثؿرة طمتك يبدو صالطمفو هنك اًمبوئع واعمبتوع 

سموألًمػ ذم  «طمتك يبدوا  »بف ًمف أكف يؼع ذم يمثػم مـ يمتى اعمحدصملم وهمػمهؿ تـأن شم لومو يـبغ » 

 يؽـ إذا مل وإكام اظمتؾػقا ذم إصمبواو ،طمذومفو ذم مثؾ هذا ًمؾـوصى :واًمصقاب ،اخلط وهق ظمطل

 . «كوصى

 ىمؾً: هـو شمـبقفون: 

 -رمحـف اهلل - لو ًمؾؽسـوئطمذف أًمػ يبدو وهق اًمصـحقح قمــد اجلؿفـقر ظمالوًمـ اًمتـبقف األول:

 و سملم االشمصول واالكػصول .أحلؼ هذه األًمػ ذم طمول اًمـصى ومرىمً  ياًمذ

سمغـػم  –سمعد اًمـقاو وًمــ يغـزوك  ًمػسموأل –قمؿر  ومقؽتى قمـده أن يغزوا زيد »اسمـ قمصػقر ىمول 

األومم واشمصـوًمف سموًمضـؿػم ذم اًمثوكقـي يمـام يمتبـقا  اًمػعؾ مـ اًمظـوهر ذم اعمسـلًميالكػصول –أًمػ 

 .ومل يثبتقا األًمػ ذم رضسمقك –سموألًمػ سمعد اًمقاو  –رضسمقا زيدا 

                                 
 ًمسون اًمعرب مودة ) سمدا (.(1)

واعمحؽؿ واعمحقط األقمظؿ ) احلوء واجلقؿ  اكظر: اذيى اًمؾغي مودة فمفر، وًمسون اًمعرب مودة ) كجح ( ،(8)

 واًمـقن (.

 شموج اًمعروس مودة ) مثؾ (.(4)

 (.1543(ومسؾؿ رىمؿ )  8133رواه اًمبخوري رىمؿ )  صحقح:(3)

 (. 112/  11ذح مسؾؿ ) (5)

 (. 13/  1اإلقمالم سمػقائد قمؿدة األطمؽوم السمـ اعمؾؼـ ) (3)
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 سملم اًمقاو رضسمقا ومنكف ىمقوس مع اًمػورق ألن اًمعؾامء يػرىمقن قمغم يمؾؿي ىمؾً: ال جيقز ىمقوس يغزو

األًمػ مثؾ  وموقمال يمتبً سمعدهو ومنن أقمرسمً اًمقاو وموقمالواًمقاو اًمتل ال شمعرب  اًمتل شمعرب وموقمال

 سمعدهو مثـؾ : يـدقمق ، كـدقمق ، مل شمؽتى األًمػ : رضسمقا ، وذهبقا ، وذسمقا وإن مل شمعرب وموقمال

ومـنن ىمـول ىموئـؾ: إن  ،سمعـدهو األًمـػ  يمتـى اًمقاو ضـؿػًما ًإن يموك يبدو ، يزهق أو سمعبورة أدق

چ ڇ ڇ ڇ ) :مثؾ ىمقًمـف شمعـومم اًمؽريؿ اًمؼرآن األًمػ ذم يمؾؿي ) ضموءوا ( مل شمؽتى ذم

(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 

 واخلط اًمعرويض.  أضمقى قمـف : ظمطون ال يؼوس قمؾقفام : اًمرؾمؿ اًمعثامين

 :  اًمتـبقف اًمثوين

وًمعـؾ هـذا  ،«طمذومفو ذم مثؾ هـذا ًمؾـوصـى  واًمصقاب»: -رمحف اهلل - اًمـقوي ىمقل اإلموم

 اًمـوصـى حيذومفو أًمػ إذ ًمقس ذم اًمعرسمقي ومفذا اًمتعؾقؾ ال يصح، وهمػر ًمف رمحف اهللمـف  ىمؾؿ ؾمبؼ

طمـذومفو  واًمصـقاب » ال همـػم ، صمـؿ إن ىمقًمـف مــ األمثؾـي اخلؿسـي وإكام حيذف اًمـوصى اًمــقن

   وًمقس األمر يمذًمؽ ىمطًعو ىمبؾ دظمقل اًمـوصى ًمقشعر سملهنو يموكً مقضمقدة ًمؾـوصى

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (. 112/ 11(ذح مسؾؿ ) 1)
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 هلذا البقع: ىأخر مصطؾحات

 سمقع اعمخورضة:  -1

 «.سمقع اعمخورضة» :ل ًمفسمقع اًمثؿر ىمبؾ سمدو صالطمف يؼو 

 .«ظمرًضا ىمبؾ سمدو صالطمفو اعمخورضة أن يبقع اًمثامر»اسمـ مـظقر: ىمول 

 اعمخورضة ، وذيمر طمديثلم : سموب سمقع»ىمول اًمبخوري: 

 قمـ اعمحوىمؾي واعمخورضة   رؾمقل اهلل هنك »: ىمول :وقمـ أكس سمـ موًمؽ  األول 

  «واعمزاسمـي واعمالمسي واعمـوسمذة

 «قمـ سمقع اًمتؿر طمتك يزهق رؾمقل اهلل  هنك »: ىمول أيًضو  : قمـ أكس اًمثوين

 قمـ اعمزاسمـي  هنك رؾمقل اهلل  »: ىمول –اهلل قمـفام  ريض -وقمـد اًمـسوئل قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل 

 . «ىمبؾ أن يزهقوىمول اعمخورضة : سمقع اًمثؿر  واعمخورضة

 سمقع اإلضمبوء:  -8

 .«اًمزرع ىمبؾ سمدو صالطمف  سمقع اإلضمبوء »ىمول اخلؾقؾ :

  .«صالطمف سموع اًمزرع ىمبؾ سمدو يؼول أضمبك» :واألصمر ذم همريى احلديٌ اًمػوئؼ وىمول صوطمى

  .«أو إدرايمف صالطمف سموقمف ىمبؾ سمدو »اًمزرع أضمبل اًمعروس مودة وذم شموج 

 «اإلضمبوء سمقع احلرث واًمزرع ىمبؾ أن يبدو صالطمف»ىمول أسمق قمبقد: 

                                 
 }، واكظر: اًمعلم سموب ظمضؿ، واًمؼومقس اعمحقط، وشموج اًمعروس مودة {ظمرض  }ًمسون اًمعرب مودة (1)

 (.8/31، واًمـفويي ذم همريى احلديٌ واألصمر ){ظمرض 

 (. 8155رواه اًمبخوري رىمؿ )  صحقح:(8)

 (. 8153رواه اًمبخوري رىمؿ )  صحقح:(4)

 (.  4284رواه اًمـسوئل)  صحقح:(3)

 (.3/131اًمعلم )(5)

 (.1/11احلديٌ واألصمر )اهلؿزة مع اًمبوء( )اًمػوئؼ ذم همريى (3)

 .{ضمبل  }شموج اًمعروس مودة (1)

 (.13/141( ًمسون اًمعرب مودة ضمبل)2)
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 :معـى بدو الصالح يف اصطالح الػؼفاء:لرابعادبحث ا

 سمدو اًمصالح سمؿعوٍن ؿمتك : ومرس اًمػؼفوء

 معـك سمدو اًمصالح قمـد احلـػقي : :أواًل 

سملن ومرسه  – يموًمؽرالين - سمعضفؿ وإن يمون اًمعوهي واًمػسود شمممـ مـ ىموًمقا ذم شمػسػمه : أن

  وقمؾػ اًمدواب آدم لسمـ اًمثؿرة ًمتـوول شمصؾح

 معـك سمدو اًمصالح قمـد اعموًمؽقي : :صموكًقو

، وذم اًمعــى أن  ويزهـق أن حيؿـر ويصـػر و: ومفـق ذم اًمتؿـرو كسبقً ا خمتؾػً شمػسػمً  واعموًمؽقي ومرسوه

أن  وذم اخلـس واًمعصـػر، اًمـثامر طمصـقل احلـالوة  وذم همػممهو مــ،  وشمبدو احلالوة ومقف يسقد

 . يقبس ويشتد أن اًمزرع واحلى وذم، أن شمطقى ًمأليمؾ وذم ؾموئر اًمبؼقل، هباميـتػع 

 قمـد اًمشوومعقي :  معـك سمدو اًمصالح :صموًمًثو

وأرضمع اًمشوومعقي سمدو اًمصالح ذم اًمثؿر وهمػمه يموًمزرع إمم فمفقر مبودئ اًمـضٍ واحلالوة ومـقام ال 

 قمالمـوت وذيمـروا صمـامين، أو اًمصـػرة  اًمسقاد أو ذم احلؿرة يلظمذ ومبلن يتؾقن أمو ومقام، مـف يتؾقن

 سمدو اًمصالح : هبو يعرف

   .واعمشؿش أو صػرة، يموًمبؾح ذم محرة أو ؾمقاد إذا أظمذ مؾقن ذم يمؾ صمؿر مليمقل اًمؾقن أطمدهو:

 .ومحقضي اًمرمون ، يمحالوة اًمؼصى اًمطعؿ صموكقفو :

   .واًمبطقخ اًمـضٍ واًمؾلم، يموًمتلم صموًمثفو:

   .واًمشعػميموًمؼؿح  سموًمؼقة واالؿمتداد راسمعفو:

   .واًمبؼقل يموًمعؾػ واالمتالء سموًمطقل ظمومسفو:

   .يميمؾ ، سمحقٌ يموًمؼثوء اًمؽؼم ؾمودؾمفو:

   .، يموًمؼطـ واجلقز أيماممف اكشؼوق ؾموسمعفو:

                                 
 323،  5( ، وومتح اًمؼدير )  18/  3(، و طموؿمقف اًمشؾبل قمغم شمبلم احلؼوئؼ )  42/  3رد اعمختور ) (اكظر: 1)

 (.  322/  5( ، وذح اًمؽػويي قمغم اهلدايي ) 

 (. 114،  118(، واًمؼقاكلم اًمػؼفقي )  113/  4اًمدردير وطموؿمقي اًمدؾمقىمل قمؾقف ) اكظر: ذح (8)
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   .االكػتوح يموًمقرد صمومـفو:

 راسمًعو: معـك سمدو اًمصالح  قمـد احلـوسمؾي :

اًمـخـؾ  قمــد صـالطمف يمثؿـرة ًمقكـف مو يمون مـ اًمثؿرة يتغػم أمو احلـوسمؾي ومقضعقا هذا اًمضوسمط: 

 : أن وهـق سمتؿقهـف ومصالطمف وإن يمون اًمعـى أسمقض سمتغػم ًمقكف ، ومبدو صالطمف األؾمقد واًمعـى

   .ويصػر ًمقكف ويؾلم احلؾق اعموء يبدو ومقف

ومقف  أو كحقه ومبلن يبدو ووإن يمون سمطقخً ، حيؾق ويطقى وكحقه ومبلن يموًمتػوح ممو ال يتؾقن وإن يمون

   .اًمـضٍ

 أن يميمـؾ سمؾقهمـف ومصالطمف واخلقور ا يموًمؼثوءا ويمبورً صغورً  وـمقبً  ويميمؾ ًمقكف ال يتغػمممو  وإن يمون

 .قمودة 

 :وممو شمؼدم يتبلم

  .مـ اًمعوهي واألمـ اًمثؿرة جمرد فمفقر ذم سمدو اًمصالح اقمتؼموا أن احلـػقي: 

  اؿمتدامهو واًمزرع وذم احلى وسمدو احلالوة ذم اًمثامر وأمو اجلؿفقر: اقمتؼموا فمفقر اًمـضٍ

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.813/  4( ، وطموؿمقي اجلؿؾ قمغم ذح اعمـفٍ)  845/  8ذح اعمحغم قمغم اعمـفوج ) (1)

 (. 153/  3اعمغـل ) (8)

 (. 331/  3اًمػؼف االؾمالمل وأدًمتف ) (4)
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 الضابط يف معرفة بدو الصالح:اخلامس ادبحث

 يؿؽـ إمجول ذًمؽ ذم مخسي أىمسوم: 

 األول: ما يؽون بدو الصالح فقه بالؾون:

   .شمؾقكف ومصالطمف سموسمتداء ومام يتغػم ًمقكف مـ اًمثؿر يموًمبؾح واًمعـى 

 دًمقؾ ذًمؽ: 

  شمشؼح ومؼقـؾ اًمثؿرة طمتك أن شمبوع هنك اًمـبل »ىمول  -اهلل قمـفام  ريض -قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل 

 .  «ويميمؾ مـفو شمصػوروىمول : حتامر  ومو شمشؼح ..؟

وؾمـؽقن  اعمعجؿـي سمضـؿ اًمشـؼح واالؾمـؿ صـػراأو  محـراإذا  وؿمؼوطًم إيؼول أؿمؼح صمؿر اًمـخؾ 

 . اًمؼوف

 اًمثؿرة طمتك يبدو صالطمفو قمـ سمقع أكف هنك » قمـ اًمـبل وأيضو طمديٌ أكس سمـ موًمؽ 

  «ىمقؾ ومو يزهق ..؟ىمول حيامر أو يصػور يزهقوقمـ اًمـخؾ طمتك 

 .اًمثامر سمتغػم ًمقهنو صالح رسمط  مـ احلديثلم : ياًمدالًم وضمف

 :الثاين : ما يؽون بدو صالحه بالطعم

 ومنذا زاًمً قمــف اعمـرارة ومـف مو يؽقن سموحلؿقضي يموًمرمون يمؼصى اًمسؽر سموحلؾقة مو يؽقن ومؿـف

 سمدا صالطمف. ومؼد سموحلالوة أو احلؿقضي

 دًمقؾ ذًمؽ :

قمـ سمقـع اًمتؿـر  رؾمقل اهلل  و هنوكو (أهنك ) »ىمول : -اهلل قمـفام  ريض -قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل 

   «طمتك يطقى

                                 
 (.8252ؿ) (، ومسؾؿ رىم8133رواه اًمبخوري رىمؿ ) صحقح:(1)

 ( ـمـ اًمسؾػقي. 334/  3ومتح اًمبوري ) (8)

 (.8131رواه اًمبخوري رىمؿ)  صحقح:(4)

 (. 1543رواه مسؾؿ رىمؿ )  صحقح:(3)
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 مـ احلديٌ: يوضمف اًمدالًم

   .إال مـ شمغػم ـمعؿفو ـمقى اًمثؿرة وال يعرف طمتك شمطقى صالح اًمثؿرة  رسمط رؾمقل اهلل

 :ما يؽون بدو صالحه بالؼوة واالشتداد الثالث :

   .صالطمف واؿمتد ومؼد سمدا ومنذا سمدت ىمقشمف مثؾ اًمؼم واًمشعػم

 دًمقؾ ذًمؽ:

  « طمتك يشتد احلى طمتك يسقد وقمـ سمقع اًمعـى قمـ سمقع هنك » أن اًمـبل   قمـ أكس 

 :الرابع : ما يؽون بدو صالحه باكشؼاق كاممه

صالطمف  ومؼد سمدا األيمؾ اًمعؾقو قمـ ضمقز وؾمؼطً اًمؼنمة ومنذا اكشؼ ضمقز اًمؼطـ يموًمؼطـ واجلقز

. 

 ًة:اخلامس: ما يؽون بدو صالحه بؾوغه أن يمكل عاد

 واخلقور  مثؾ اًمؼثوء يمون أو يمبػماً  ـمقًبو صغػماً  ومصالح هذا اًمـقع سمؾقهمف أن يميمؾ قمودة

مــف  االؾمـتػودة يؿؽــ سمؾغ مرطمؾـي ومؾق إمم اًمعرف صالطمف شمرضمع سمدو ويؿؽـ أن يؼول: معرومي

   .ومؼد سمدا صالطمف قمروًمو

 دًمقؾ ذًمؽ: 

 أن شمبوع اًمثؿـرة طمتـك شمشـؼح هنك اًمـبل » -اهلل قمـفام ريض -مـ طمديٌ ضموسمر اًمشؼ األظمػم

   «ويميمؾ مـفو وشمصػور مو شمشؼح ؟ ىمول : حتامر :ومؼقؾ

ومتجـق مــ  يمامهلـو أطمـقال إمم أدكـك أو سمعضـفو أن شمـتفـل اًمثؿـرة ومجؾي اًمؼقل ذم سمدو اًمصالح

   .اًمعوهي

                                 
( وىمول طمسـ همريى، 1882(، واًمؽممذي رىمؿ )  4411( رىمؿ )  854/  4أظمرضمف أسمق داود )  صحقح:(1)

 (.1433(، وصححف اًمشقخ األًمبوين ذم اإلرواء )  881/  4(، وأمحد )  8811واسمـ موضمي ) 

 (.  133/  5احلووي اًمؽبػم ًمؾاموردي ) (8)

 شمؼدم خترجيف.(4)

 (. 133/  5احلووي اًمؽبػم ) (3)
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«ومقفـو هموًمبـوً  إمم اًمصػي اًمتـل يطؾـى ذم يمؾ ؿمئ هق صػمورشمف اًمصالح وسمدو»: اًمؼسطالين ىمول

 . 

                                 
 (.4435اعمعبقد رىمؿ )قمقن (1)
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 حؽم بقع الثامر إذا بدا صالح بعضفا دون اآلخر: السادس ادبحث

 ذم ؾمً مسوئؾ:هذا اعمبحٌ ومقف شمػصقؾ كذيمره  

 وبدا الصالح يف بعض ثؿرها  إذا كاكت شجرة واحدة األوىل :

   «وال أقمؾؿ ومقف اظمتالومو »: ىمول اسمـ ىمدامي سمذًمؽ مجقعفو ضموز سمقع 

 .«إذا سمدا سمعض صمؿر اًمشجر ضموز سمقع مجقعفو اشمػوىًمو» وىمول اسمـ شمقؿقي: 

شمـبقفون: أطمدمهو سمدو اًمصالح ذم ؿمجرة صالح جلؿقعفـو سمـال ظمـالف أقمؾؿـف » وىمول اًمزريمٌم:

 .«سملم األصحوب ويمثػم مـفؿ يؼقل روايي واطمدة

 من ذلك الـوع ...؟ ففل جيوز بقع سائر ما يف البستان إن بدا الصالح يف شجرة واحدة الثاكقة:

 ومقفو ىمقالن :

   .اًمؼقل األول : ال جيقز إال سمقع مو سمدا صالطمف

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ:

 .-رمحف اهلل  -روايي قمـ أمحد 

 أدًمتفؿ : 

 هنك قمـ سمقع اًمثؿرة طمتك يبـدو صـالطمفو »  أن رؾمقل اهلل -اهلل قمـفام ريض -قمـ اسمـ قمؿر

  « هنك اًمبوئع واعمبتوع

مـ همػم ذط اًمؼطع وملؿمبف اجلــس  ومؾؿ جيز سمقعف داظمؾ ذم قمؿقم اًمـفل صالطمف ىموًمقا إن مومل يبد

  اآلظمر 

                                 
 (.  153/  3اعمغـل ) (1)

 (.83/321جمؿقع اًمػتووى )( 8)

 (.4/513ذح اًمزريمٌم)( 4)

 (. 153/  3اعمغـل ) (3)

 خترجيف. شمؼدم(5)

 (. 153/  3(اعمغـل ) 3)
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  :اًمؼقل اًمثوين

   .مـ ذًمؽ اًمـقع جيقز سمقع مجقع اًمثؿر

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ:

  مـفؿ ىمول سمف مجفقر أهؾ اًمعؾؿ 

 .-رمحف اهلل  -موًمؽ  -1

   .-رمحف اهلل -اًمشوومعل  -8

 .-رمحف اهلل - حمؿد سمـ احلسـ -4

 .-رمحف اهلل- روايي قمـ أمحد -3

 أدًمتفؿ ،  واجلقاب قمـ اًمؼقل األول: 

 .اًمسوسمؼ -اهلل قمـفام ريض -اؾمتدًمقا سمحديٌ اسمـ قمؿر  -1

 وضمف اًمدالًمي مـ احلديٌ :

ومل يؼـؾ طمتـك  صـالح سمعـض اًمثؿـرةسمدو  وموؿمؽمط «طمتك يبدو صالطمفو  »ىمول    أن اًمـبل

وهذا إذا  عمو سمدا صالطمف ذم كػس اًمـقع شموسمعوً  ومقؽقن مومل يبد صالطمف ذم اًمبستون صالطمفو يؽتؿؾ

   .ومؾؽؾ ؿمجرة طمؽؿ سمـػسفو اؿمؽمى مجقع اًمثامر أمو إذا اؿمؽمى سمعضفو

   .يموًمشجرة اًمقاطمدة مجقعف ومجوز سمقع ومقف هق ياًمذ مـ اًمبستون مـ كققمف اًمصالح أكف سمدا -8

ومقضمـى أن ي واظمتالف األيد االؿمؽماك إمم ييشؼ ويمد ذم مجقعف أن اقمتبور سمدو اًمصالح   -4

  مل يبد صالطمف مو سمدا صالطمف ياًمذ يتبع

 .واًمـظر اًمصحقح عمقاومؼي اًمسـي هق ىمقل اجلؿفقر واًمراضمح:

 من البستانففل جيوز بقع ما يف , إن بدا الصالح يف شجرة واحدة أو أشجار من كوع ما الثالثة :

 اجلـس ...؟ كوع آخر من ذلك

                                 
 (.3/133(، وهنويي اعمحتوج)4/131(، وطموؿمقي اًمدؾمقىمل ) 153/  3اعمغـل ) (اكظر:1)

 (. 153/  3اعمغـل )  (8)
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 ومـنذا سمـدا وأم محـوم واًمـؼميني مثؾ اًمتؿر اًمسـؽر اًمتؿر صقرة هذه اعمسلًمي: سمستون ومقف أكقاع مـ

   ؟مل يبد صالطمف معف ياًمذي ومفؾ جيقز سمقع اًمسؽر اًمؼمين مثؾ ذم واطمدة اًمصالح

 مثول آظمر:

ذم  مل يبـد صـالطمف ياًمـذ مثاًل ومفؾ جيقز سمقـع األرز اًمقوسمـوين لإذا سمدا اًمصالح ذم األرز اًمتسعقـ

 ؟اعمؼسؿ إمم أكقاع مـ األرز ذم صػؼي واطمدة كػس اًمبستون

 هذه اعمسلًمي ومقفو صمالصمي أىمقال :

 اًمؼقل األول:

 .مو ذم اًمبستون مـ ذًمؽ اجلـس سمقع جيقز 

   .اخلطوب مـ احلـوسمؾي وأليب ًمبعض أصحوب اًمشوومعل وهذا ىمقل

 :دًمقؾفؿ 

 اًمتؽؿقـؾ ذم مم سمعـضإيضـؿ سمعضـف  ومنن اجلــس اًمقاطمـد ىموؾمقه قمغم إيمامل اًمـصوب ذم اًمزيموة 

  ويصبح يموًمـقع اًمقاطمد اًمبقع ومقتبعف ذم ضمقاز

مــ  ألن اعمؼصـقد ذم اًمزيموة ومنكف ىمقوس مـع اًمػـورق أضمقى قمـف: أمو ىمقوؾمفؿ قمغم إيمامل اًمـصوب

 ًمتؼورب مـػعتف مـ ضمـس ذًمؽ اعمول كاًمغـ ذم اًمزيموة هق حتً ضمـس واطمد اعمختؾػي ضؿ األكقاع

 . ذم اعمؼصقد مؼوم اًمـقع اآلظمر وىمقوم يمؾ كقع

 اًمؼقل اًمثوين : 

اإلدراك وسمـف ىمـول حمؿـد سمــ  األكقاع حتً ضمـس واطمـد ضمـوز ومـقام يمـون متؼـورب إذا اظمتؾػً

  -رمحف اهلل-احلسـ

  .ذًمؽذم  مستؼقاًم وختتؾػ األكظور وأضمقى قمـف: أن هذا ًمقس ضوسمطوً 

 اًمؼقل اًمثوًمٌ:

                                 
 (. 151/  3اعمغـل ) (1)

 (. 153/  3اعمغـل ) (8)

 (. 153/  3اعمغـل ) (4)

 (. 153/  3اعمغـل ) (3)
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 أصـحوب اًمشـوومعلاعموًمؽقـي، و وسمف ذم سمدو اًمصالح سمعضوً  ال شمتبع سمعضفو إذا اظمتؾػً األكقاع  

   .ىاألىمق وهذا هق ،وىمرره اسمـ ىمدامي مـ احلـوسمؾي واًمؼويض

 ًمعدة أمقر :

ذم سمـدو  ومؾؿ يتبع أطمدمهو اآلظمـر وسمدو صالطمفام إدرايمفام ألن اًمـققملم اعمختؾػلم ىمد يتبوقمد -1

   .اًمصالح يموجلـسلم

ذم  ذًمـؽ واظمتالف األيدي وال حيصـؾ احلوصؾ سموالؿمؽماك وألن اعمؼصقد هق دومع اًمرضر -8

   .ومصورا ذم هذا يموجلـسلم اعمختؾػلم اًمـققملم

 وقد باعفا يف عؼد من دون اآلخر ) متؼاربني ( الرابعة: إن بدا صالح الثؿر يف أحد بستاكني

 والثؿرة من كوع واحد: واحد

 ومػقفو ىمقالن : 

 اًمؼقل األول: 

  .وضمووره ومقتبعف وعمو ىمورسمف إن سمدو اًمصالح ذم ؿمجرة مـ اًمبستون صالح ًمف

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ: 

 .-رمحف اهلل  -مذهى موًمؽ -1

 .-رمحف اهلل  -روايي قمـ اإلموم أمحد -8

 أدًمتفؿ: 

 وألن اعمؼصـقد اًمؼـراح اًمقاطمـد أي اعمزرقمـي اًمقاطمـدة وملؿمبفو يتؼورسمون ذم اًمصالح ألهنام ىموًمقا:

   .وىمد وضمد الضمتامقمفام ذم صػؼي واطمدة األمـ مـ اًمعوهي

 أضمقى قمـف:

                                 
/  3اعمغـل ) و(، 11/333اعمجؿقع)و(، 3/132(، وهنويي اعمحتوج )4/185( اكظر: سمدايي اعمجتفد )1)

151 .) 

 3اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) و(،  325 ، 323/ 8اًمؽوذم ) و(،  134/  3واحلووي )  ،( 32/  3األم ) (اكظر: 8)

 /133.) 
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 ذم اًمسـؼل واًمعـامرة ألكـف يتسـووى ذم اًمغوًمـى صالح سمعضف إذا سمدا ضموز ذم احلوئط اًمقاطمد إكام

 ذم اًمسـؼل ال شمتسـووى وصمـامر اًمبؾـد يمؾـف سمعـدمفو اًمتل يتعجؾ اًمصالح هبو ويتلظمر آظمر واًمؽمسمي

   .زمون صالطمفو ًمذًمؽ وموظمتؾػ سمؾ ختتؾػ سميواًمؽم واًمعامرة

 اًمؼقل اًمثوين: 

  .ال يتبع أطمد اًمبستوكلم اآلظمر

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ :

 .قمـد احلـوسمؾي  اعمذهى -1

  .اعمعتؿد قمـد اًمشوومعقي -8

   اآلشمقي : األىمقى ًمألدًمي هق يوهذا اًمرأ

اًمـخـؾ طمتـك  قمــ سمقـع   هنك رؾمـقل اهلل»ىمول :  -اهلل قمـفام  ريض -قمـ اسمـ قمؿر  -1

 .  «اًمعوهي شمزهق وقمـ سمقع اًمسـبؾ طمتك يبقض ويلمـ

 وضمف اًمدالًمي مـ احلديٌ : 

   .ًمغػمه مـ اًمبسوشملم مـ اًمعوهي ال يؽقن كجوة أن كجوة اًمثؿرة مـ اًمعوهي ذم أطمد اًمبسوشملم

  .اًمتلسمػم وسمدو اًمصالح اظمتالف وىمً مـ ؿملن اظمتالف اًمبؼوع وألن   -8

واظمـتالف  رضر االؿمـؽماك هـق ًمـدومع صـالطمفسمدا ي سموًمذ مومل يبد صالطمف إن إحلوق   -4

 يمـام هـق اًمشـلن ذم ومقضمى امتـوع اًمتبعقـي ذم اًمبستون اآلظمر وهذا اًمرضر مـتػي األيد

 اعمتبوقمديـ اًمبستوكلم

 

 

 

                                 
 (. 151/  3اعمغـل ) (1)

واًمؽممذي  ،( 4432وأسمق داود رىمؿ )  ،( 5/  8وأمحد )  ،( 1545/ 51رواه مسؾؿ رىمؿ )  صحقح:(8)

 (. 3551واًمـسوئل رىمؿ )  ،( 1883رىمؿ ) 

 (. 133/  3اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) (4)
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 اختؾػت األجـاس : اخلامسة: إذا

مــ  مـومل يبـد صـالطمف ذم طمؾ سمقع مل يؽػ ذم ضمـس مـ اًمثؿر شمقضقح ذًمؽ أكف إن سمدا اًمصالح

 وإذا يمـون ذم اًمبسـتون ،طمتـك يبـدو صـالطمفاًمعــى ال جيقز سمقع  ومبدو صالح اًمبؾح ضمـس آظمر

 طمتك يبدو صالطمف . اًمرمون سمقع ال جيقز اًمعـى ومبدو صالح قمـى ورمون

 شمعؾقؾ ذًمؽ:

هنك قمــ سمقـع اًمعــى طمتـك يسـقد، وقمــ سمقـع احلـى طمتـك » أكف  صمبً قمـ اًمـبل  -1

 .«يشتد

 وضمف اًمدالًمي: 

 اقمتؼم يمؾ ضمـس سمـػسف سمدًمقؾ أكف ومرق ذم قمالمي سمدو اًمصالح ًمؽؾ ضمـس. أن اًمـبل 

 .ال يؽقن كجوة ًمؾجـس اآلظمر أن كجوة اجلـس مـ اًمعوهي -8

 أطمـدمهو اآلظمـر ومال يتبع اًمصالح وىمً سمدو اظمتالف وألن مـ ؿملن اظمتالف األضمـوس -4

  .ذم سمدو اًمصالح

وال ي األيـد واظمـتالف سموالؿمـؽماك احلوصـؾ هق دومع اًمرضر مـ اعمـع وألن اعمؼصقد -3

   .اعمختؾػلم ذم اجلـسلم ذًمؽ حيصؾ

 السادسة: بقع ادتالحق من الثؿر :

سمطـًو  ىمد سمدا صالطمفو ويموكً ممو شمطعؿ صمؿرة مسلًمي مو إذا سموع اًمثؿر ىمبؾ سمدو صالطمف ويتصؾ سمقع

 مم ىمسؿلم:إوهذه شمـؼسؿ  مـفو سموعمقضمقد مو حيدث وخيتؾط صمؿرهو ويغؾى شمالطمؼ سمعد سمطـ

 تتؿقز بطوكه : األول ما

  .اًمػصػصي ( واًمؼصى اًمرـمبي، أواًمؼمؾمقؿ ) و اًمـعـوع، واًمؽراث،مثوًمف :

 وممسمبـدو صـالح اًمـبطـ األ وىمبؾ صالطمفو سمعد وضمقدهو أن شمبوع اًمبطـ اًمثوكقي طمؽؿف : ال جيقز

 . قمـد األئؿي األرسمعي وهذا متػؼ قمؾقف ضمزةً  وإكام شمبوع ضمزةً 

                                 
 ( شمؼدم خترجيف.1)

 (.3/131(، وهنويي اعمحتوج)3/138(، واعمغـل ) 823/ 1اًمصحوح السمـ هبػمة )اإلومصوح قمـ معوين (8)
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 : الثاين : ما ال تتؿقز بطوكه 

  .ومو أؿمبف ذًمؽ واًمؾقسمقو واًمبومقي واًمؼثوء واًمبوذكجون واًمتلم واًمبطقخ مثوًمف اًمطامـمؿ

 وهذه اعمسلًمي ومقفو ىمقالن: 

 اًمؼقل األول:

 .ًمؼطيً  ًمؼطيً  وإكام يبوع هذا اًمبقع ال يصح 

 :اًمؼوئؾقن سمذًمؽ 

 .-رمحف اهلل -أسمق طمـقػي  -1

 .-رمحف اهلل -اًمشوومعل  -8

 .-رمحف اهلل  -أمحد سمـ طمـبؾ ذم اعمشفقر قمـف  -4

 أدًمتفؿ واجلقاب قمـفو :

هذا و، «هنك قمـ سمقع اًمغرر أن رؾمقل اهلل  » قمـ أيب هريرة  -1

اًمبقع مـ أقمظؿ اًمغرر ألكف يؽمدد سملم اًمقضمقد واًمعدم وسمـلم اًمؼؾـي واًمؽثـرة 

 .وسملم اًمرداءة واجلقدة 

 أضمقى قمـف: 

 وًمـذا وهق ضموئز سموإلمجوع األصؾمع  سمدو صالطمفو اًمثامر ىمبؾ ذم سمقع وأيًض  أن هذا اًمغرر طموصؾ

 يؽقن شمبعًو هلو . سمعدهو ومو حيدث هل أصؾ اًمعؼد ألن اًمثامر اعمقضمقدة يغتػر اًمغرر ممو هذا ومنن

ومفـق مــ  سملم اعمقضمقد واعمعدوم ، واعمعدوم ال يؼبؾ اًمبقع : هذا اًمبقع مجع ذم اًمعؼد اىموًمق  -8

 .خيؾؼ سمقع مومل ىمبقؾ

 أضمقى قمـف:  

 مــف سمـدا عمو شموسمعوً  ومقؽقن مو مل يبد صالطمف إذا سمدا صالح سمعضف سمقع اًمثؿرضمقاز  اًمشورع قمـ صمبً

  .ويؽقن اعمعدوم شمبعًو ًمف قمغم اعمقضمقد يؼع اًمعؼد ومقف مو هـو ومؽذًمؽ

                                 
 (.3/131واعمغـل ) (، 823/  1اإلومصوح قمـ معوين اًمصحوح ) (1)

 .(1841( واًمؽممذي ) 4413( وأسمق داود ) 1514رواه مسؾؿ )  صحقح:( 8)
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 اًمؼقل اًمثوين : 

 إذا يموكً اًمبطقن متتوسمعي.اًمبقع صحقح 

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ :

  .-رمحف اهلل -موًمؽ  اإلموم  -1

 .-رمحف اهلل - مذهى اإلموم أمحدذم  أطمد اًمقضمفلم  -8

ورضمحف اسمـ ،  اًمبخوري حمؿد سمـ اًمػضؾ سمؽر أيب، ويموحلؾقاين ىمول سمف سمعض احلـػقي -4

  قموسمديـ

  -رمحف اهلل- اسمـ شمقؿقي ؿمقخ االؾمالم  -3

  -رمحف اهلل  -اسمـ اًمؼقؿ  -5

 -رمحف اهلل  -اًمسقد ؾموسمؼ  -3

 أدًمي اًمؼقل اًمثوين:

ضمـقاز  ألكف ىمد صمبً قمـ اًمشورع ومو حيدث سمعده شمبعًو ًمف ذم اًمعؼد ضمعؾقا اعمقضمقد مـ اًمثامر أصال -1

 ومقـف يؼـع اًمعؼـد مو هـو ومؽذًمؽ سمدا مـف شموسمعًو عمو مومل يبد صالطمف صالح سمعضف ومقؽقن إذا سمدا سمقع اًمثؿر

  .شمبعًو ًمف ويؽقن اعمعدوم قمغم اعمقضمقد

أمؽـ  ومحقٌ حتؼؼً اًمرضورة، سمقع اعمعدوم أكفمع  رظمص ذم اًمسؾؿ ًمؾرضورة اًمـبل  إن -8

  .اًمدالًمي ومؾؿ يؽـ مصودمًو ًمؾـص سمطريؼ سموًمسؾؿ إحلوىمف

                                 
 (.3/131واعمغـل ) (، 823/  1اإلومصوح قمـ معوين اًمصحوح ) (1)

 .( دار احلديٌ 488/  4اعمقىمعلم ) إقمالم (8)

 (.3/132اعمقؾمققمي اًمػؼفقي )(4)

 .( 42/  3رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ) (3)

 .( 488/  4إقمالم اعمقىمعلم ) (5)

 .( 488/  4إقمالم اعمقىمعلم ) (3)

 .( 154/  4ومؼف اًمسـي ) (1)

 .( 133/  3اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) (2)

 



 28            بيع الثمار قبل بدو صالحها يف الفقه اإلسالمي 

سمبقـع  ومـنهنؿ شمعـومؾقا ضمعؾقه مـ سموب االؾمتحسون: ووضمف االؾمتحسون ومقف هق شمعومؾ اًمـوس سمـف -4

  طمرج مـ قموداؿ وذم كزع اًمـوس فموهرة قمودة وهلؿ ذم ذًمؽ هبذه اًمصػي صمامر اًمؽرم

 واًمؽؼم ضموز شمتؿقز يموًمطقل اًمتل ال مـ اًمزيودة مو حيدث ذم اًمبقع ىموًمقا : وألكف عمو ضموز أن يدظمؾو -3

   .سمقع مو مل خيؾؼ ومجقعً  شمتؿقز ألهنام اًمتل حيدث مـ اًمزيودة أن يدظمؾ ذم اًمبقع مو

   :إمم حمظقريـ ييمد هذا اًمبقع إن اًمؼقل سمعدم ضمقاز  -5

   .اًمثوين: شمعطقؾ األمقال .                                 األول: وىمقع اًمتـوزع

 أمو وىمقع اًمتـوزع ومنن:

مــ صمامرهـو  مـ ىمبض اًمبطـ األولي وال يتؿؽـ اعمشؽم اعمزارع اًمقاؾمعي قمغم يمثػمًا مو يؼع اًمعؼد

 اًمـبطـ األول وال يؿؽــ متقـزه قمــ مـ اًمبطـ اًمثوين ءر ويتسع ًمظفقر ىمد يطقل إال ذم وىمً

 ويليمؾ أطمدمهو مول اآلظمر . سملم اعمتعوىمديـ  اًمـزاعومقؼع 

 اًمثوين: أمو اعمحظقر

ذًمـؽ ي ومقـمد أوالً وملول مو يظفر مـ صمؿره مـف يمـ يشؽم ذم يمؾ وىمً ومنن اًمبوئع ىمؾام يتقرس ًمف 

 ضقوع موًمف إمم

ھ ھ )شمعـومم مرومققمون سمؼقًمف واعمشؼي ومهو يقىمع ذم احلرج و شمؼدم ومنن اًمؼقل سمعدم اجلقازومم

 (   ھ ھ ے ے ۓ ۓ

سمؾقـي ظمػـً  وىمقـؾ: إن قمؿـً، واًمؼوقمدة شمؼقل: اعمشؼي دمؾى اًمتقسػم ، رومعًو ًمؾحرج قمـ األميوم

    ىمضقي.

 ىمول رمحف اهلل: عمو ومقف مـ اًمػقائد اجلؾقؾي ذم هذه اعمسلًمي يمالم اسمـ اًمؼقؿ ًمؽؿ وأكؼؾ

واًمبوذكجـون وكحقهـو سمعـد أن يبـدو صـالطمفو يمـام شمبـوع اًمـثامر ذم رءوس  جيقز سمقـع اعمؼـوصمل»

األؿمجور، وال يؿـع مـ صحي اًمبقع شمالطمؼ اعمبقع ؿمقتو سمعد رء، يمام مل يؿــع ذًمـؽ صـحي سمقـع 

اًمتقت واًمتلم وؾموئر مو خيرج ؿمقتو سمعد رء، هذا حمض اًمؼقوس، وقمؾقف شمؼقم مصوًمح سمــل آدم، 

                                 
 .( 133/  3اًمػؼفقي )  اعمقؾمققمي(1)

 .(154/  4ومؼف اًمسـي ) (8)
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ًمؽ إال ًمؼطي ًمؼطي ومؿع أن ذًمؽ متعذر ذم اًمغوًمى ال ؾمـبقؾ إًمقـف وال سمد هلؿ مـف، ومـ مـع سمقع ذ

إذ هق ذم همويي احلرج واًمعرس ومفق جمفقل ال يـضبط وال مو هـل اًمؾؼطـي اعمبقعـي أهـل اًمؽبـور أو 

اًمصغور أو اعمتقؾمط أو سمعض ذًمؽ؟ وشمؽقن اعمؼثلة يمبػمة ضمدا ال يؿؽـ أظمذ اًمؾؼطي اًمقاطمـدة إال 

ؼطي أظمرى ختتؾط سموعمبقع وال يؿؽـ متقزهـو مــف وال ؾمـبقؾ إمم ذم أيوم متعددة ومقحدث يمؾ يقم ًم

االطمؽماز مـ ذًمؽ إال أن جيؿع دواب اعمٍم يمؾفو ذم يقم واطمد، ومـ أمؽــف مــ اًمؼطـووملم صمـؿ 

سمـؾ همػمهـو مــ  -يؼطع اجلؿقع ذم يقم واطمد ويعرضف ًمؾتؾػ واًمضقوع، وطموؿمو يمـؾ اًمنمـائع 

األهمالط اًمقاىمعي سموالضمتفود، وأيـ طمرم اهلل ورؾمقًمف أن شمليت سمؿثؾ هذا، وإكام هذا مـ  -اًمنمائع 

قمغم األمي مو هؿ أطمقج اًمـوس إًمقف صمؿ أسموح هلؿ كظػمه؟ ومنن يمون هذا همررا ومبقع اًمـثامر اعمتالطمؼـي 

األضمزاء همرر، وإن مل يؽـ ذًمؽ همررا ومفذا مثؾف، واًمصـقاب أن يمؾـقفام ًمـقس همـررا ال ًمغـي وال 

سمال سمرهون، ومنن ادقمك ذًمـؽ قمـغم اًمؾغـي ـمقًمـى  قمرومو وال ذقمو4 ودقمقى أن ذًمؽ همرر دقمقى

سموًمـؼؾ، وًمـ جيد إًمقف ؾمبقال، وإن ادقمك ذًمؽ قمغم اًمعرف وموًمعرف ؿموهد سمخالومف، وأهؾ اًمعرف 

ال يعدون ذًمؽ همررا، وإن ادقموه قمغم اًمنمع ـمقًمى سموًمدًمقؾ اًمنمقمل، ومنن سمكم سمؿـ يؼقل هؽـذا 

ؽ سمعروىمف، ومنذا اؾمتقرم صمؿرشمف شمٍمـف اًمؽتوب وهؽذا ىموًمقا: وموحلقؾي ذم اجلقاز أن يشؽمي ذًمذم

ذم اًمعروق سمام يريد. واعموكعقن جيقزون هذه احلقؾي، ومـ اعمعؾقم أن اًمعروق همػم مؼصقدة، وإكام 

اعمؼصقد اًمثؿرة، ومنن امتـع اًمبقع ألضمؾ اًمغـرر ومـوًمغرر مل يـزل سمؿؾـؽ اًمعـروق، وهـذا ذم همويـي 

وأطمد اًمقضمفلم ذم مذهى اإلموم أمحـد، اًمظفقر، وسمقع ذًمؽ يمبقع اًمثامر، وهق ىمقل أهؾ اعمديـي، 

   .«واظمتوره ؿمقخـو

  

 

                                 
 .( 488/  4إقمالم اعمقىمعلم ) (1)
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 قبل بدو صالحفا: بقع الثؿرةعؾة ادـع من : السابع ادبحث

 ظمقف شمؾػ اًمثؿرة وطمدوث اًمعوهي قمؾقفو ىمبؾ أظمذهو: -1

 سمؿ يلظمذ أطمـديمؿ اهلل اًمثؿرة أرأيً إذا مـع »ىمول: أن رؾمقل اهلل  صمبً ذم طمديٌ أكس  

  «مول أظمقف

متك يصح سمقـع  :مثؾ، شمبـك قمؾقف سمعض األطمؽوم صالح اًمثؿر ذم أن شمؽؿـ أمهقي معرومي سمدو  -8

 اًمثؿرة ومتك ال يصح سمقعفو ..؟ 

 قمدم أيمؾ أمقال اًمـوس سموًمبوـمؾ:  -4

 طمتك يبـدو صـالطمفو قمـ سمقع اًمثامر هنك رؾمقل اهلل  »:ىمول -اهلل قمـفام ريض -قمـ اسمـ قمؿر 

  «يهنك اًمبوئع واعمشؽم

   .موًمف ًمتال يضقعي واعمشؽم سموًمبوـمؾ مول أظمقف ًمتال يليمؾ اًمبوئع اًمشوهد: هنك

 سملم اًمـوس : ىمطع اًمـزاع واخلصقموت  -3

يتبـويعقن اًمـثامر، ومـنذا ضمـذ  قمـ زيد سمـ صموسمً ىمول: يمـون اًمــوس ذم قمفـد رؾمـقل اهلل 

: إكف أصوب اًمثؿر اًمدمون، أصـوسمف مـراض، أصـوسمف ىمشـوم، اًمـوس، وطمرض شمؼوضقفؿ ىمول اعمبتوع

إمـو ال، ومـال  »عمـو يمثـرت قمــده اخلصـقمي ذم ذًمـؽ: قموهوت حيتجقن هبو. ومؼول رؾمقل اهلل 

 .يموعمشقرة يشػم هبو ًمؽثرة ظمصقمتفؿ «شمتبويعقا طمتك يبدو صالح اًمثؿر 

                                 
 .شمؼدم خترجيف( 1)

 .شمؼدم خترجيف (8)

 .(8134رواه اًمبخوري )  صحقح:(4)
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 قبل بدو صالحفا الؼسم الثاين : أحؽام بقع الثامر

 :وومقف ؾمبعي مبوطمٌ 

 أن تباع الثؿرة قبل الظفور والربوز : ادبحث األول :

واكعؼودهو صمؿرة ومفذا اًمبقع ال يصـح  اكػرات اًمزهر قمـفو ىمبؾ يواًمؼموز أ ومنن سموقمفو ىمبؾ اًمظفقر 

ًمقس قمـدك ويمـؾ  وأيضو مـ سموب سمقع مو وومقف همرر وضمفوًمي واضحي ألكف سمقع مومل خيؾؼ4  شمػوىموً ا

مـو مل  ومام فمـؽ سمبقـع يبدو صالطمفو قمـ سمقع اًمثامر طمتك قمؾقف اًمسالم وإذا يمون هنقف هذا مـفل قمـف

 ىمقوس األومم . مو يسؿقف اًمعؾامء ويؼمز وهذا يظفر

 مع أصؾفا : ادبحث الثاين : أن تباع الثؿرة قبل بدو صالحفا

 اًمصـالح أو سمعـدهؾمقاء ىمبؾ سمـدو  اشمػؼقا قمغم ضمقاز سمقعفو ومنن اًمعؾامء أصؾفو إذا سمقعً اًمثامر مع

وألن اًمػرع  4  ذم األصقل مو ال يغتػر ذم اًمتقاسمع ويغتػر شموسمع واًمتوسمع ألهنو طمقـتذ شمؽقن شموسمعوً 

   .وال اًمعؽس يتبع األصؾ

  :وممـ طمؽك ذًمؽ ،ضمقاز هذا اًمبقع سموإلمجوع وىمد طمؽك يمثػم مـ اًمعؾامء

  .«أن يبقعفو مع األصؾ ومقجقز سموإلمجوع »ىمول :-رمحف اهلل  - ،اسمـ ىمدامي -1

وإن سموع أرضو سمحؼقىمفو داظمؾ همرؾمفو »ىمول: صوطمى االصـوف، سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي،  قمكم -8

  .«وسمـوؤهو ذم اًمبقع سمال كزاع

  -رمحف اهلل -اسمـ قموسمديـ   -4

 .ذيمره ؾمعدى أسمقضمقى ذم مقؾمققمتف  -3

                                 
( ، 3/555رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور السمـ قموسمديـ يمتوب اًمبققع سموب مطؾى ذم سمقع اًمثؿر واًمزرع)(1)

(، واًمبحر  118/  5(، وومتح اًمؼدير )  131/  3(،واعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) 3/8333وسمدائع اًمصـوئع )

 (.8/3(،واًمؽوذم) 413/  4اًمزظمور ) 

 (.133/ 132األؿمبوء واًمـظوئر ًمؾسققـمل ص) (8)

 (. 151/  3اعمغـل ) (4)

 ( 33/  32/  5اإلكصوف ًمؾؿرداوي ) (3)

 ( 555/  3رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ) (5)

 ( 441/  1اإلمجوع )  مقؾمققمي(3)
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 اًمرؾمـقل  لهـذا ظمـالف هنـ »اًمـص ومؼول: وىمػ قمـد فموهر -اهلل رمحف -همػم أن اسمـ طمزم 

  .«وإسموطمي مو طمرم ومو قمجز قمؾقف اًمسالم ىمط أن يؼقل إال قمغم اًمؼطع أو مع األصقل

أن  شمػؼقااو »ذم مراشمى اإلمجوع: ومؼول -رمحف اهلل - اسمـ طمزم كػسف مـ يمالم »: وأضمقى قمـ ذًمؽ

  .«اًمتؿر مع اًمتؿر ضموئز ذم داظمؾ اًمـقى يبقع

 إال أن سموقمفـوي ومثؿراـو ًمؾـذ شمـمسمر سمعد أن مـ اسمتوع كخال » ذًمؽ : ىمقل اًمـبل  واًمدًمقؾ قمغم

 .«يشؽمط اعمبتوع 

يرضـ  ذم اًمبقـع ومؾـؿ وطمصؾً شمبعً  ومنذا سموقمفو مع األصؾ وضمف اًمدالًمي : أكف أحلؼ اًمثؿرة سموألصؾ

مع  واًمـقى ذم اًمتؿر مع سمقع اًمشوة ذم اًمرضع ذم سمقع اًمؾبـ يمام اطمتؿؾً اجلفوًمي اًمغرر ومقفو اطمتامل

   .ذم سمقع اًمدار وأؾموؾموت احلقطون اًمتؿر

                                 
 (. 441/  1اعمحغم ) (1)

 .23مراشمى اإلمجوع ص (8)

 (.1114/  1118/  4/ ومتح ( ومسؾؿ )  8813/ ح 3أظمرضمف اًمبخوري )  صحقح:(4)
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 دالك أصؾفا قبل بدو صالحفا الثؿرة ادبحث الثالث : أن تباع

صمؿ يبدو ، وشمبؼك اًمثؿرة ًمؾبوئعي ومقـتؼؾ األصؾ ًمؾؿشؽم، أسمرهو صقراو : أن يبقع اًمـخؾي سمعد أن

 قمغم موًمؽ ًمؽـف سموقمف سمدو صالطمف ومفـو سموع صمؿرًا ىمبؾ ًمصوطمى اًمـخؾي أن يبقع اًمثؿرة ًمؾبوئع

  .األصؾ

يبد  اًمتل مل أراد أن يبقع اًمثؿرة وسمعد مدة ًمقزرقمفو مثول آظمر: رضمؾ اؾمتلضمر أرضًو مـ موًمؽفو

 .عموًمؽ األرض صالطمفو

  :ومقفو قمغم ىمقًملم اظمتؾػ اًمعؾامء هذه اعمسلًمي

 اًمؼقل األول:  

  سمقع اًمثامر سمعد اًمظفقر وىمبؾ سمدو اًمصالح عموًمؽ األصؾ إال سمنمط اًمؼطع. ال يصح

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ:

  .أطمد اًمقضمفلم قمـ أصحوب اًمشوومعل   -1

 مػؾح اسمـ ىموًمف ،وصوطمى اعمؼـع مـ احلـوسمؾيل اخلرىم فموهر يمالم وهق -8

 . -رمحف اهلل  -اسمـ طمزم    -4

 .-رمحف اهلل  - ياًمسعد سمـ كورص قمبد اًمرمحـ   -3

 .-رمحف اهلل  -اسمـ قمثقؿلم    -5

 أدًمي اًمؼوئؾلم سمذًمؽ واجلقاب قمـفو: 

   .ىمبؾ سمدو صالطمفو اًمثؿرة قمـ سمقع األدًمي ذم اًمـفل قمؿقم -1

 وأضمقى قمـف :

                                 
 (. 115/  11اعمجؿقع ) و(،  151/  3اعمغـل ) و(،  134/ 5احلووي اًمؽبػم ًمؾاموردي ) (1)

 .(14/ 3يمتوب اًمػروع السمـ مػؾح ) (8)

 .( 441/  1اعمحغم ) (4)

 .( 443اًمػتووى اًمسعديي ص ) (3)

 .( 84/ 3اًمنمح اعمؿتع ) (5)
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 اًمؼطـع ذم احلـول سمنمط مع األصؾ أو ىمبؾ سمدو صالطمفو اًمثؿرة عمـعـو سمقع اًمعؿقم ًمق أظمذكو هبذا

   .وهذا ضموئز سموإلمجوع

سمـؿ يسـتحؾ أطمـديمؿ  اًمثؿرة أرأيً إن مـع اهلل »وهق  طمرم ألضمؾف ياًمذ وضمقد اعمعـك -8

   .سمؼوءه قمغم اعمـع هذا ومال يؿـع أو ًمألرض أمو يمقكف موًمؽًو ًمألصؾ «مول أظمقف 

 وأضمقى قمـف : 

شموسمعـي  ألهنـو اهمتػـرت ًمؽـفـو مـع األصـؾ اًمثؿـرة ذم سمقع مقضمقد أيضو إن اطمتامل هالك اًمثؿرة

   .األصؾ أو عموًمؽ ًمألصؾ سملم أن شمؽقن شموسمعيوال ومرق  ًمألصؾ

يمـام ًمـق  اًمصحي يؿـع أصال اًمعؼد ومقام يتـووًمف واًمغرر، ظموصي ألن اًمعؼد يتـوول اًمثؿرة -4

   لألضمـب األصقل يموكً

 وأضمقى قمـف :

 مسـتؼال طمؽـام أقمطقهـو ًمـذًمؽ وموًمؽفـو ومستؼؾي قمـ األرض مـػصؾي اًمثؿرة أهنؿ كظروا إمم 

مـع األصـؾ ًمـذًمؽ  أن اًمثؿـرة اًمصحقح اًمـظر وًمؽـ، صالطمفو سمدو ىمبؾ سمقع اًمثؿرة وهق طمؽؿ

 ألصؾفو.  هل شموسمعي ومفل ًمقسً مستؼؾي وإكام

 اًمؼقل اًمثوين :

 سمنمط اًمؼطع. سمغػم سمقع اًمثامر سمعد اًمظفقر وىمبؾ سمدو اًمصالح عموًمؽ األصؾيصح  

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ :

 .-رمحف اهلل-موًمؽ  -1

  اًمشوومعل ألصحوب اًمقضمفلم أطمد -8

  اًمصحقح مـ مذهى احلـوسمؾي -4

                                 
 (. 151/  3اعمغـل ) (1)

 (. 151/  3اعمغـل ) (8)

 (. 151/  3( ، اعمغـل )  134/  5احلووي اًمؽبػم ) (4)

 (135/ 3اًمػروع السمـ مػؾح ) (3)
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 . ذم يمشوف اًمؼـوع اًمبفقيت رضمحف -3

 . -رمحف اهلل-ؾمقد ؾموسمؼ -5

 أدًمي اًمؼوئؾلم سمذًمؽ:

 .معوً  ومقصبح يمام ًمق اؿمؽمامهو يًمؾؿشؽم األصؾ واًمثؿرة ألكف جيتؿع -1

اًمؽـامل ًمؽقكـف موًمؽـًو  قمـغمي إمم اعمشـؽم األصؾ طمصؾ اًمتسـؾقؿ عموًمؽ وألكف إذا سموقمفو -8

   .مع أصؾفو ومصح يمبقعفو وىمرارهوألصقهلو 

اًمثؿـرة اًمتـل يسـتحؼفو اًمبـوئع ألن  يأضموز أن يشؽمط اعمشـؽم إذا يمون اًمـبل  :ىموًمقا  -4

ومنذا ضمـوز  موًمؽ األصؾي اًمبوئع قمغم اعمشؽم ومؽذًمؽ إذا سموقمفو مؾؽ األصؾ ياعمشؽم

   .مـ سموب أومم يمذًمؽ ضموز ًمف أن يشؽمهيو ًمف أن يشؽمـمفو ألكف مؾؽ األصؾ

 

                                 
 (411/ 4يمشوف اًمؼـوع ) (1)

 (4/158ومؼف اًمسـي ) (8)
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 برشط الؼطع الرابع: أن تباع الثؿرة قبل بدو صالحفا ادبحث

  ،ومفذا اًمبقع صحقح سمنمط اًمؼطع ذم احلول اًمظفقر وىمبؾ سمدو اًمصالح سمعد إذا سموع اًمثؿرة

 مـفؿ :، ومريؼ مـ اًمعؾامء وىمد طمؽك اإلمجوع قمغم ضمقاز ذًمؽ

اًمعبـوس أمحـد سمــ حمؿـد سمــ صـوًمح  كؼـاًل قمــ أيب  -رمحف اهلل  -اسمـ اًمؼطون اًمػود   -1

وضمـوز ذاؤهـو سمـوًمؼطع ىمبـؾ أن يبـدو صـالطمفو وال  »مـ يمتوسمف اًمـػم ىمول :  ياعمـصقر

  «شمـوزع سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم ذًمؽ

 «ومقصح سموإلمجوع، ذم احلول إن يبقعفو سمنمط اًمؼطع» :ىمول -رمحف اهلل -اسمـ ىمدامي  -8

ىمول: ومنن سموع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو سمنمط اًمؼطع صح  -رمحف اهلل - ياًمـقو  -4

 .سموإلمجوع

وملمو سمقعفو ىمبؾ اًمزهق سمنمط اًمؼطع ومـال ظمـالف ذم ضمـقازه »ىمول:  -رمحف اهلل-اسمـ رؿمد  -3

«ًمقغم مـ مـع ذًمؽ وهل روايي ضعقػي يبأواسمـ  يإال مو روى قمـ اًمثقر
 ( )
. 

إال سمنمط اًمؼطع ذم احلـول ومقصـح إمجوقمـو ًمـزوال معــك » :ىمول -رمحف اهلل -اسمـ مػؾح  -5

 «اًمـفل
  . ( )

 

شمػؼقا قمغم أكـف او»  :ومؼد ذيمر اشمػوق األئؿي األرسمعي قمغم ذًمؽ ومؼول -رمحف اهلل  -اسمـ هبػمة -3

 .«إذا اؿمؽمى صمؿرة مل يبد صالطمفو سمنمط ىمطعفو ومنن اًمبقع ضموئز

يبد صالطمف إمو سمنمط اًمؼطـع وهـق  واحلوصؾ أن سمقع مو مل»ىمول:  –رمحف اهلل  -اسمـ اهلامم -1

 .«متـوول ًمؾـفل يمام ذيمركو  كف همػمضموئز اشمػوىًمو أل

                                 
 (.4318)اإلىمـوع ذم مسوئؾ اإلمجوع (1)

 (.133/  3اعمغـل ) (8)

 .(121/  11ذح مسؾؿ ) (4)

 .(838/  8(سمدايي اعمجتفد ) 3)

 .( 135/  3(اًمػروع ) 5)

 .(825/  1اإلومصوح ) (3)

 (.3/43(، وطموؿمقي اسمـ قموسمديـ )5/338( ذح ومتح اًمؼدير)1)
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 ذيمر مـ ظموًمػ هذا اإلمجوع: 

  .مطؾؼًو طمتك وإن ذط اًمؼطع سموـمؾ ىمول سمعض اًمعؾامء: اًمبقع ىمبؾ سمدو اًمصالح

 وممـ ىمول سمذًمؽ :

وضـعػ  ، قمـفام اًمؼقل سمذًمؽأكف مل يثبً  -اهلل أقمؾؿ -ويبدو ًمقغم واسمـ أيبي طمؽك قمـ اًمثقر

ًمقغم  يبأواسمـ ي، وىمد روى قمـ اًمثقراسمـ قمبد اًمؼم وىمول هذه اًمروايي -رمحف اهلل  -اسمـ رؿمد

اؿمـؽمط ىمطعفـو أو مل  قمغم يمؾ طمـول مــ األطمـقال ىمبؾ سمدو صالطمفو سمقع اًمثامر جيقز ًمقغم أكف ال

 وصـوطمى اًمبحـر  -رمحـف اهلل- وذيمـر اًمشـقيموين، واألول أؿمفر قمــفام : أكـف ضمـوئز يشؽمط

أن جمرد  دقمكا ومـ »: ومؼول هذا اًمؼقل وأيد اًمشقيموين واًمؼوؾمؿ ييمالم اهلود أكف فموهراًمزظمور

 اًمـفـل أطموديـٌ يصؾح ًمتؼققد ومفق حمتوج إمم دًمقؾ ىمبؾ اًمصالح يصحح اًمبقع جمرد ذط اًمؼطع

سمـوًمبطالن  يؼقًمـقن األول أهـؾ اًمؼـقل مـ أن عمو قمرومً ال صحي هلو ودقمقى اإلمجوع قمغم ذًمؽ

  .ذم اعمحغم -رمحف اهلل -اسمـ طمزم ويمذًمؽ ىمول «مطؾؼو

 .يمام ىمول مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ هق ضمقاز هذا اًمبقع واًمصحقح:

 قمؾقفو ىمبـؾ أظمـذهو وطمدوث اًمعوهي شمؾػ اًمثؿرة اعمـع إكام يمون ظمقومًو مـ أن واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ : 

 إذا مــع اهلل أرأيـً »ىمـول  اًمثامر طمتك شمزهق هنك قمـ سمقع أن اًمـبل سمدًمقؾ طمديٌ أكس 

ومصـح  وهذا ملمقن ومقام يؼطع «ويلمـ اًمعوهي  » وذم روايي «سمؿ يلظمذ أطمديمؿ مول أظمقف اًمثؿرة

 .  يمام ًمق سمدا صالطمف ومصح سمقعف

                                 
 .( 331/  3ومتح اًمبوري ) (1)

 .( 838/  8اعمجتفد )  سمدايي (8)

 .(82432االؾمتذيمور ) (4)

 .( 111/  11كقؾ األوـمور ) (3)

 .( 415/  4اًمبحر اًمزظمور ) (5)

 .(111/  11(، وكقؾ األوـمور )  31/  4اًمسقؾ اجلرار ) (3)

 .( 441/  1اعمحغم) (1)

 (1131،1555/ مسوىموة / ص  4ومتح ( ومسؾؿ )  8132/  3رواه اًمبخوري )  صحقح:(2)
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 رشوط جواز بقع الثؿرة قبل بدو صالحفا برشط الؼطع

سمف ومريؼ مــ اًمػؼفـوء كشـػم  وسمعضفو اكػرد سمعضفو متػؼ قمؾقف سمؼققد هذا احلؽؿ إن اًمػؼفوء ىمقدوا

 : إًمقفو ومقام يكم

 أن يؽقن اًمثؿر مـتػعًو سمف: اًمنمط األول:

وإن اظمتؾػـقا ذم  واحلـوسمؾي واًمشوومعقي كص قمؾقف سمعض احلـػقي واعموًمؽقي وهذا اًمنمط متػؼ قمؾقف 

ىمـد  واًمشوومعقي واحلـوسمؾي ذم احلول أو اعمآل واعموًمؽقي إـمالق االكتػوع سمف ومؿذهى احلـػقي، شمػوصقؾف

سمـلن شمؽـقن مؼصـقدة ًمغـرض  شمؼقـد اعمـػعـي وزاد اًمشـوومعقي سموالكتػوع سمف ذم احلول ىمقدوا اجلقاز

صحقح

   .سمف مـػعي مبوطمي ًمغػم اًمرضورة يأ يمقن اعمبقع موالً  شمعؾقؾ هذا اًمنمط : ومؿـ ذوط صحي اًمبقع

 :إضـوقمي اعمـول ىمـولمـ سمـوب  طمتك ال يؽقن أو أطمدمهو ،اعمتبويعون أن حيتوج إًمقف اًمنمط اًمثوين:

 « وهـذا اًمنمـط كـص قمؾقـف  « .ويمثرة اًمسمال وإضوقمي اعمـول إن اهلل يمره ًمؽؿ ىمقؾ وىمول

 . اعموًمؽقي

ي سملن يشـؽم ومشوقمً  مو سمقع ىمبؾ سمدو صالطمف يؽقن كص قمؾقف احلـوسمؾي وهق أن ال اًمنمط اًمثوًمٌ:

إال  ىمطـع مـو يؿؾؽـف يؿؽـفال  وذًمؽ ألكف و سمنمط اًمؼطعمشوقمً  سمدو صالطمفو كصػ اًمثؿرة ىمبؾ

  .وًمقس ًمف ذًمؽ سمؼطع مو ال يؿؾؽف

 وهـا يرد سمال: ما معـى الؼطع يف احلال ..؟

 أن اًمثؿـرةك وإكام اعمعــ قمغم فموهرهو ال شممظمذ ذم احلول أن يمؾؿي اًمػؼفوء -واهلل أقمؾؿ -اًمصحقح 

ال  قمــد اًمــوس ؾمـبقعأأو  عمدة يـقم أو يـقملم مثؾف ألن شملظمػم احلصود يؼطع ومقف شمؼطع ذم وىمً

                                 
 (131/ 3اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) (1)

( مـ طمديٌ أيب 1115، ومسؾؿ ) ( مـ طمديٌ اعمغػمة سمـ ؿمعبي 8312رواه اًمبخوري ) صحقح:( 8)

 .أيب هريرة 

 (4/113اًمنمح اًمؽبػم ًمؾدردير سمحوؿمقي اًمدؾمقىمل قمؾقف ) (4)

 (. 131/ 3(، واعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) 3/158(، اعمغـل) 828/  4يمشوف اًمؼـوع ) (3)
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وهـذا  دًمقؾ قمغم اعمـع طمتك يؼقم واًمصحي ذم اًمبقع احلؾ واألصؾ وال يقضمى كزاقموً  يعتؼم ضمفوًمي

  قمؾقف اًمعؿؾ يهق اًمذ

 :دبحثمسللة هامة تتعؾق هبذا ا

ومام طمؽـؿ هـذا ، طمتك سمدا صالطمفو وًمؽـف شمريمفو، سمنمط اًمؼطع اؿمؽمى اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو

 اًمبقع ؟

 ومقف ىمقالن:

 اًمؼقل األول:

مذهى احلـػقي، وسمعض اعموًمؽقي، واًمشوومعي، وروايي قمـ أمحد، وهق أن اًمبقع صحقح، ومل يػـرق  

 أسمق طمـقػي واًمشوومعل سملم أن يؽقن اعمشؽمي حمتواًل سمنسمؼوء اًمثؿرة أو ال.

 اًمؼقل اًمثوين:

ًمثؿـرة إمم مذهى سمعض اعموًمؽقي، وروايي قمـ أمحد ، وهق أن اًمبقع سموـمؾ، وقمغم اعمشؽمي أن يـرد ا

 .اًمبوئع ويلظمذ اًمثؿـ

 اًمؽمضمقح:

يتحقـؾ  مـ هذا أن ًمزم ذم هذه اًمصقرة اًمبقع ًمق ىمؾـو سمصحي يبطؾ ألكـو أن اًمبقع ذم هذه اًمصقرة 

 طمتك يبدو صـالطمف صمؿ يؽميمقه سمنمط اًمؼطع سمدو صالطمف اًمثؿر ىمبؾ اهلل ومقبقعقا قمغم ذع اًمـوس

سمـف  ومـوًمثؿـ يرضمـع وإذا سمطؾ اًمبقع ومقبطؾ اًمبقع  ومقام هنك قمـف رؾمقل اهلل  وطمقـتذ يؼع اًمـوس

  .ًمؾبوئع ىمد أمضوه إن يمون قمغم اًمبوئعي اعمشؽم

 

                                 
 .(81/  3ؿتع ) اًمنمح اعم(1)

 (.3/153(، واعمغـل )8/323( اًمؽوذم ذم ومؼف اعموًمؽقي)8)

 .( 81/  3اًمنمح اعمؿتع سمتٍمف ) (4)
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 ادبحث اخلامس: أن تباع الثؿرة برشط التبؼقة:

 هذا اًمبقع ًمف طموًمتون: 

 احلالة األوىل: أن تباع الثؿرة مػردة قبل بدو صالحفا برشط التبؼقة:

   .يمام شمؼدم ومفق ضموئز مع األصؾ أمو إذا اؿمؽمط اًمتبؼقي، ال شمصح سموإلمجوع وهذه اًمصقرة

 قمغم ذًمؽ: اإلمجوع مـ طمؽك ذيمر

 .«أن يشؽمهيو سمنمط اًمتبؼقي ومال يصح اًمبقع إمجوقموً »  :ىمول–رمحف اهلل -اسمـ ىمدامي -1

 .«إن سموقمفو سمنمط اًمتبؼقي وموًمبقع سموـمؾ سموإلمجوع »ىمول : -رمحف اهلل- ياإلموم اًمـقو -8

وأمو سمقعفو ىمبؾ اًمزهق سمنمط اًمتبؼقي ومال ظمالف ذم أكـف ال  »ىمول : -اهللرمحف  -واسمـ رؿمد  -4

 .«جيقز

وال جيقز سمقع اًمثؿرة ىمبـؾ سمـدو صـالطمفو سمنمـط اًمتبؼقـي »  :ىمول -رمحف اهلل-اسمـ مػؾح  -3

 .«-اهلل قمـفام ريض-إمجوقمًو حلديٌ اسمـ قمؿر 

 األدًمي قمغم هذا اإلمجوع :

هنك قمـ سمقع اًمثامر طمتك يبدو صالطمفو هنك »  أن اًمـبل  ،ومسؾؿ ،روى اًمبخوري -1

 «اًمبوئع واعمبتوع 

 وضمف اًمدالًمي :

رمحف  -ومسود اعمـفل قمـف ىمول اسمـ اعمـذر  أكف سموع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو صالطمفو واًمـفل يؼتيض -8

 .«أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم اًمؼقل سمجؿؾي هذا احلديٌ:» -اهلل 

                                 
 (.132/  3اعمغـل ) (1)

 .( 121/  3( وذح مسؾؿ ) 115/  11اعمجؿقع ) (8)

 .(838/  8سمدايي اعمجتفد ) (4)

 .(135/  3اًمػروع ) (3)

 .( 1135/ سمققع / ص  4ومسؾؿ )  ،( ومتح813/ ح  3اًمبخوري )  اهرو صحقح: (5)

 (.132/  3اعمغـل ) (3)
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وألكف رسمام شمؾػً اًمثؿرة ىمبؾ إدرايمفو ومقؽقن اًمبوئع ىمد أيمؾ مول أظمقف سموًمبوـمؾ يمام صمبً ذم 

 «.أرأيً إذا مـع اهلل اًمثؿرة سمؿ يلظمذ أطمديمؿ مول أظمقف» : طمديٌ أكس 

 :احلالة الثاكقة : أن تباع الثامر بعد بدو صالحفا برشط التبؼقة

 وهذه اًمصقرة اظمتؾػ اًمعؾامء ومقفو قمغم ىمقًملم: 

 .  اًمبقع صحقح اًمؼقل األول :

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ: 

 .-رمحف اهلل-أمحد، -رمحف اهلل  -اًمشوومعل ، -رمحف اهلل -موًمؽ ، ىمقل مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ

 األدًمي قمغم ذًمؽ : 

، سمعد سمـدو صـالطمفو إسموطمي سمقعفو ومؿػفقمف طمتك يبدو صالطمفو ألن احلديٌ هنك قمـ سمقع اًمثؿرة

سمعد سمـدو  اًمبقع سمنمط اًمتبؼقي ومقجى أن يؽقن ذًمؽ ضموئزاً  قمـدهؿ اًمصالح ىمبؾ سمدو واعمـفل قمـف

 . وال وموئدة ذم ذيمره همويي وإال مل يؽـ سمدو اًمصالح اًمصالح

وشمـلمـ مــ  طمتـك يبـدو صـالطمفو هنك قمـ سمقـع اًمثؿـرة وموًمـبل وألن اًمغوًمى ومقفو اًمسالمي

وإذا  ال ختـوف اًمعوهـي قمؾقـف ذم احلول مو يؼطع ألن اًمتبؼقي يدل قمغم وشمعؾقؾف سملمـ اًمعوهي، اًمعوهي

  ًمزوال قمؾي اعمـع ومقجى ضمقاز اًمبقع ذم اًمغوًمى سمدا اًمصالح ومؼد أمـً اًمعوهي

 .ال يصح اًمبقع  اًمؼقل اًمثوين:

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ:

 ؾمقاء ىمبؾ سمدو اًمبقع سمنمط اًمتبؼقي احلـػقي إسمطول : ومحوصؾ مذهى -رمحفؿ اهلل -احلـػقي

  .اًمصالح أو سمعده

 أدًمتفؿ واجلقاب قمـفو: 

                                 
 .(155/  3اعمغـل ) (1)

 .( 134/  3اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) (8)

 .(134/  3(اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) 4)

 .(155/  3اعمغـل ) (3)
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   .«هنك قمـ سمقع وذط »أكف   سمام روى قمـ اًمـبل ااؾمتدًمق

 اجلقاب قمـ ذًمؽ :

 ذم معومل واخلطويب،ذم األوؾمط ومؼد رواه اًمطؼماين درايي وال روايي ال يصح أن هذا احلديٌ

 اًمرضـير قمـ قمبد اهلل سمـ أيقب سمــ زاذان سملؾموكقد ًمف «قمؾقم احلديٌ  »واحلويمؿ ذم ،اًمســ 

 : وملشمقـً أسمـو طمـقػـي ىمـول صمـو قمبـد اًمـقارث سمــ ؾمـعقد ىمول اًمذهكم حمؿد سمـ ؾمؾقامن ىمول طمدصمـو

هنـك »  أن اًمـبـل قمــ ضمـده قمـ أسمقف قمؿرو سمـ ؿمعقى : طمدصمـل ومؼول أي قمـ ذًمؽ وملظمؼمشمف

ىمـول ، وهق ؿمـديد اًمضـعػ اسمـ زاذان مداره قمغم ألن ضمداً  ؾمـد ضعقػ ومفذا «قمـ سمقع وذط 

 «طمديٌ سموـمـؾ  »:قمـ هذا احلديٌ وىمول ؿمقخ االؾمالم اسمـ شمقؿقي، «مؽموك  »: اًمدار ىمطـل قمـف

 -أمحد سمـ طمـبـؾ  وأكؽره األموم، ذم طمؽويي مـؼطعي وإكام يروى ًمقس ذم رء مـ يمتى اعمسؾؿلم

  واؾمتغرسمف اًمـقوي أيضوً ، .-رمحف اهلل

 أمو اًمدرايي:

 مـ همـػم اعمعروومقن وأمجع اًمعؾامء »:  -رمحف اهلل  -ىمول ؿمقخ االؾمالم اسمـ شمقؿقي  ، ومنن متـف مـؽر 

أو اؿمـؽماط  أو صوكعوً  يمقن اًمعبد يموشمبوً  وكحقه يموؿمؽماط صػي ذم اعمبقع أن اؿمؽماط ظمالف أقمؾؿف

 .  «ذط صحقح وكحق ذًمؽ أو ىمدر األرض اًمثقب ـمقل

 اًمصالح ىمبؾ سمدو سمقع اًمثؿرة أن يؿـعقا سمنمط اًمتبؼقي سمعد سمدو اًمصالح ذم مـع اًمبقع ويؾزمفؿ

ًمقس  وأيضو، وهمػمهؿ–احلـػقي  يأ-قمـدهؿ  سموإلمجوع ألكف سمقع وذط وهذا ضموئز سمنمط اًمؼطع

إمم  أن يؽقن ًمف فمفره سمعد سمقعف ًمؾجؿؾ ضموسمر ومنن اؿمؽماط مـفقًو قمـف يمؾ ذط ذم اًمبقع

                                 
 .( 3581/  833/  1األوؾمط ) (1)

 .(155/  153/  5معومل اًمســ ) (8)

 .(182قمؾقم احلديٌ ص ) (4)

 .( 483/  4( )  148/  83(جمؿقع اًمػتووى ) 3)

 .331اًمسؾسؾي اًمضعقػي رىمؿ (5)
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اًمبقع مع  ضمقاز وأيضوً ، كحـ سمصدده ياًمذ ؿمبقف سموًمنمط اًمشورع وهق ىمد صححف، واعمديـي

  « اعمبتوع إال أن يشؽمط » :  ًمؼقًمف واًمعبد ذم اًمـخؾ اًمنمط

 

                                 
 .شمؼدم خترجيف(1)
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 الثؿرة قبل بدو صالحفا مطؾؼاً  ادبحث السادس : بقع

ًمغػم موًمؽ  ىمطعًو وال شمبؼقيً  ومل يشؽمط سمدو صالطمفو مػردة ىمبؾ اًمثؿرة أن يبقع هذا اًمبقع : شمصقر

   األصؾ.

 قمغم ىمقًملم : اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم هذا اًمبقع 

  ، ويممر سموًمؼطع.يصح اًمؼقل األول: 

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ: 

 -اهلل ؿرمحف-ـقػي احل

  :أدًمي اًمؼوئؾلم سمذًمؽ واجلقاب قمـفو

مـ سموع كخال ىمد أسمرت » ىمول أن رؾمقل اهلل  -اهلل قمـفام  ريض-قمـ اسمـ قمؿر  -1

 .«ومتؿراو ًمؾبوئع إال أن يشؽمـمفو اعمبتوع

 أن يشؽمـمفو ضموز ًمف أن يبقعفو مػردة ىمبؾ سمدو صالطمفو  يىموًمقا ومؾام أضموز اًمشورع ًمؾؿشؽم 

 :وأضمقى قمـف

 .أن اًمثؿرة هـو شموسمعي ًمألصؾ وجيقز ذم اًمتوسمع مو ال جيقز ذم اعمتبقع 

إن شمرك االؿمؽماط يؼتيض اًمؼطع وهذا ال يػسد اًمعؼد وقمؾقف يممر اعمشؽمي سمؼطعفـو ذم   -8

أن إـمالق اًمعؼد يؼتيض شمعجقؾ اًمؼطـع، وإذا  -رمحف اهلل  -طمـقػي   أصؾ أيباحلول سمـوًءا قمغم

أمؽـ محؾ اًمعؼد قمغم وضمف يصح مل جيز أن حيؿؾ قمغم وضمف اًمػسود ومقضمى أن حيؿؾ إـمـالق 

 . اًمعؼد قمغم اًمؼطع ًمقصح وال حيؿؾ قمغم اًمتبؼقي ًمقػسد

 أضمقى قمـف :

                                 
(،  834/  8(، وسمدايي اعمجتفد )  825/  1(، واإلومصوح )  83/  4اهلدايي ) (، 18/135(اعمبسقط)1)

كك اآلصمور سموب: سمقع اًمثامر ىمبؾ أن وذح معوين اآلصمور سموب: سمقع اًمثامر ىمبؾ أن شمتـوهك، وذح معو

 شمتـوهك.

 .شمؼدم خترجيف( 8)

 .( 138/  5احلووي اًمؽبػم )  (4)
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 وال شمصح ألمريـ :  قمؾقفو ال دًمقؾ اًمؼطع دقمقى أن إـمالق اًمعؼد يؼتيض

 األول :

   .واًمتؿؽلم اًمقد سمرومع وإكام أن اًمتسؾقؿ ًمقس سموًمؼطع واًمتحقيؾ

 اًمثوين :

جمرى  يجير ألن اًمعرف ذم اًمؼبض وهذا مػسد ًمؾعؼد اًمتبؼقي واًمؽمك إـمالق اًمعؼد يؼتيض 

 . ومصور اعمطؾؼ يموعمنموط شمريمف وىمً اجلذاذ أن شممظمذ واًمعرف ذم اًمثامر، اًمنمط

ذم  طمؽؿـف يعتـؼم صمـؿ إـمالىمف قمغم مو يؼتضقف وإكام حيؿؾ ومغػم مسؾؿ سمف محؾف قمغم وضمف اًمصحي أمو

   .اًمصحي واًمػسود

   يموعمنموط ىمطعفو ومجوز سمقعفو شمريمفو ألهنو صمؿرة مل يشؽمط  -4

 وأضمقى قمـف :

ال  ىمطعـف واعمشـؽمط ومبطـؾ اًمـؽمك يؼتيضـ اعمطؾـؼ ألن ىمطعف ال يصـح أن ىمقوؾمف قمغم اعمنموط 

   .ومصح اًمؽمك يؼتيض

اًمتـل  يمـوًمثؿرة قمغم اإلـمـالق ضموز سمقعفو سمنمط اًمؼطع وألن يمؾ صمؿرة ضموز سمقعفو: ىموًمقا  -3

   .مطؾؼوً  جيقز سمقعفو سمدا صالطمفو

 وأضمقى قمـف :

 ال يصح مـ وضمفلم: صالطمف مو سمدا قمغم أن اًمؼقوس 

 أطمدمهو :

 .  ومؽون مطروطموً  اًمـص ذم مؼوسمؾي أكف ىمقوس 

 اًمثوين:

 وًمقس يمـذًمؽ ضموز مطؾؼوً  ومؾذًمؽ اًمؽمك سمنمط وضموز سمقعف كجو مـ اًمعوهيىمد  صالطمف مو سمدا أن 

 . مو مل يبد صالطمف

                                 
 .( 138/  5احلووي اًمؽبػم ) (1)

 .كػس اعمصدر (8)

 .(كػس اعمصدر4)
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 .يصح ال  اًمؼقل اًمثوين :

 اًمؼوئؾقن سمذًمؽ:

 .-رمحفؿ اهلل -أمحد، و اًمشوومعلو ،موًمؽىمقل مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ 

 األدًمي قمغم ذًمؽ : 

 ريض -اسمـ قمؿر قمـ سمقع اًمثؿر ىمبؾ سمدو صالطمف، قمـ   ًمعؿقم هنل اًمـبل -1

 .«هنك قمـ سمقع اًمثامر طمتك يبدو صالطمفو    أن رؾمقل اهلل -اهلل قمـفام 

 واالؾمتدالل سمف مـ وضمفلم : -رمحف اهلل  - يىمول اعموورد 

 دون شمؼقده اًمعؼد إـمالق مـ اًمبقع واعمعفقد مـ اًمبقعوت  إمم اعمعفقد شمقضمف اًمـفل أن  :األول 

  .اعمؼقد دون اًمبقع اعمطؾؼ إمم متقضمفوً  سموًمعرف ومصور اًمـفل سموًمنمط

أو قمغم  ذط اًمؽمك أو قمغم سمنمط اًمؼطع إمم سمقعفو أن يتقضمف مـ ال خيؾق أن اًمـفل  اًمثوين : 

 اًمـفل ذط اًمؽمك ألن وال قمغم،  إمجوقموً  جلقازه اًمؼطع قمغم ذط حيؿؾ ومؾؿ جيز أن اإلـمالق

  .اًمبقع اعمطؾؼ قمغم حمؿقل أكف ومثبً ورد مطؾؼوً 

 سمؿ يستحؾ اهلل اًمثؿرة إن مـع أرأيً » وهل طمرم اًمبقع مـ أضمؾفو وضمقد اًمعؾي اًمتل  -8

  .ومؼد سموقمفو ىمبؾ سمدو اًمصالح «أطمديمؿ مول أظمقف 

 

 

  

                                 
/  1(، واإلومصوح )  834/  8(، وسمدايي اعمجتفد )  324/  8(، واًمؽوذم ) 4/844طموؿمقي اًمصووي)(1)

852 ). 

 .( 825/  1اإلومصوح ) و(  131/  5احلووي اًمؽبػم ) و(  553/  4روضي اًمطوًمبلم ) (8)

 .( 825/  1اإلومصوح ) و(  83/  4(، واهلدايي ) 133/  3اعمغـل ) (4)
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 أم صحقح؟ فاسد بدو صالحفا الثؿرة قبل ادبحث السابع: بقع

قمـف ألن  ومسود اعمـفل يؼتيض وموًمـفل آصموره قمؾقف يؽمشمى وموؾمد وال صالطمفو سمقع اًمثؿرة ىمبؾ سمدو 

 ـصى قمكم ذات اًمػعؾ يدل قمكم ومسود اعمـفل قمـف.اًمدال قمكم اًمتحريؿ اعماًمـفل 

 . «اًمػسود واًمـفل يؼتيض»: اًمسوسمؼ ىمول اسمـ مػؾح قمؼى طمديٌ اسمـ قمؿر

 . «اًمػسود واًمـفل يؼتيض »: وىمول اًمبفقيت

 ىمبؾ اًمصالح اًمثؿرة قمـ سمقع اعمـع اًمبوب وهمػمهو واقمؾؿ أن فموهر أطموديٌ» : وىمول اًمشقيموين

 . «يمام هق مؼته اًمـفل سموـمؾ احلوًمي ذم شمؾؽ وىمققمف وأن

ؾمقاء قمبودة أو  قمؿؾ وىمع قمغم ويمؾ هنل ألن اًمـفل وىمع قمغم قمؼد اًمبقع »: وىمول اسمـ قمثقؿلم 

 . «اًمػسود ومنكف يؼتيض معومؾي

احلـػقي ذم  وملؾمده قمغم مذهى وصػ مـفل قمـف ومؼد ـمرأ قمؾقف وقمغم ذًمؽ ومفق قمؼد وموؾمد

وال سمقصػف  مومل ينمع سملصؾف : هق قمـفؿ اًمبوـمؾ وموًمعؼد اًمػوؾمد واًمبوـمؾاًمتػريؼ سملم اًمعؼد 

  .دون وصػف واًمعؼد اًمػوؾمد : هق مو ذع سملصؾف

 أمو اجلؿفقر :

سموـمؾ وال حيصؾ سمف  ومفق قمؼد وموؾمد وقمغم ذًمؽ اًمػوؾمد واًمعؼد اًمبوـمؾ ومال يػرىمقن سملم اًمعؼد

 إذا يمون هذاي إمم اعمشؽم واًمثؿـ  سموئعفإمم رد اعمبقع ويؾزم، اعمبقع أم مل يؼبضف ؾمقاء ىمبض اعمؾؽ

قمغم  ذم ذًمؽ ومؼد اظمتؾػقا، أو هبي سمبقعي ومقف اعمشؽم أمو إذا شمٍمفي، ذم يد اعمشؽم ىموئامً  اعمبقع

 ىمقًملم :

 وموت ومنن أو هبي قمـ يده سمبقع مل خيرج يملن يػً إن مل ًمرسمف اًمػوؾمد اعموًمؽقي : جيى رد اعمبقعىمول 

 ومؼسامن : ي سمقد اعمشؽم

                                 
 .( 135/  3اًمػروع )   (1)

 .( 413/  4يمشوف اًمؼـوع ) (8)

 .( 111/  11كقؾ األوـمور ) (4)

 .( 13/  3اًمنمح اعمؿتع ) (3)

 



 48            بيع الثمار قبل بدو صالحها يف الفقه اإلسالمي 

  .وىمع قمؾقف ياًمذ ذم اًمبقع رد اًمثؿـ ومقؽقن ذم ومسوده سملم اًمػؼفوء سمقع خمتؾػ األول:

  .سمقع متػؼ قمغم ومسوده اًمثوين:

  .وضمقده ومعؾقف اعمثؾ يتعذر ن ملإو وضمقده ومعؾقف اًمؼقؿي إن شمعذر ىموًمقا:

 أمو اًمشوومعقي واحلـوسمؾي:

اؾمؽمداد ي طمؼ اعمشؽمومـ  اعمبقع اؾمؽمداد مـ طمؼ اًمبوئع ويؽقن سمذًمؽي اعمشؽم شمٍمف ال يـػذ

 .ومال شمؽمشمى قمؾقف آصموره واهلل أقمؾؿ  اًمبقع األول ًمبطالن وهق اًمصحقح، اًمثؿـ

 

-------------------------------------- 

ذم مقزان طمسـوشمـو يقم  ًمبحٌ ، كسلل اهلل شمعوزم أن يـػع سمف، وأن جيعؾفا اهذ سمحؿد اهلل اكتفك 

 .   عؿ اًمقيمقؾوهق طمسبـو وك ،جمقى كؾؼوه ، إكف ؾمؿقع

     

 يمتبف                                                                                  

 قمكم اًمسقد اًمـؿر                                                                                                               
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