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 :السؤال

(Our dear Scholar and Ameer, As-Salaam Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu In 

our country there is a practice of selling produces from the tree itself, before harvesting. For 

eg produces such as Clove, pepper coconut etc. are solved in such a manner. The land 

owner will plant, water and fertilize the plants to maximise the yield and when fruits are 

produced in the plan, those fruits are sold on an estimated price, so the buyer have to 

harvest it and deal with it as appropriate. The buyer will pay the agreed price to the seller 

(the land owner) before harvesting. Ones the sale is done (Price is agreed between Buyer 

and seller), the Seller (i.e. the land Aowner) is not responsible for the produces any more, the 

buyer can harvest it immediately, or he can delay it until he sees fit, but it is his responsibility 

to protect the crops (from Animals, robbers etc.) Is this practice allowed in islam? May Allah 

bless you and give victory to this ummah under your leadership) end 

 

 :الجواب

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

لمد فهمت من سؤالن أنن تسأل عن بٌع الثمر وهو على الشجر، أي أن رجالً ٌأتً إلى صاحب الشجر 

فٌمول له أرٌد أن أشتري ثمر شجرة التٌن هذه طوال الموسم فٌبمى ثمر الشجرة لً آكل منه وأبٌع منه إلى 

 وأنت تسأل إن كان هذا ٌجوز. وٌتفمان على ذلن ممابل أجرة معٌنة...أن ٌنمطع ثمر الشجرة هذا الموسم 

 :فإذا كان هذا الفهم صحٌحاً فإلٌك الجواب

نعم هذه المعاملة منتشرة فً عدد من بالد المسلمٌن وتسمى فً الفمه "بٌع الثمار وهً على أصولها" 

لثمر لد بدا صالحه ولٌس وهذا جائز ولكن بشرط أن ٌكون ا وتسمى عند العامة "ضمان الشجر"...

كتابنا وتفاصٌل من  ، وأنمل لن بعض ما جاء من أدلةٌنضج كله فهو ال ٌنضج دفعة واحدةبالضرورة أن 

 ":باب "بٌع الثمار وهً على أصولها الشخصٌة الثانً

)والحكم الشرعً فً هذا الضمان أي فً شراء الثمر الموجود على الشجر وهو على شجره فٌه 

نه ٌنظر فٌه للثمر، فإن كان بدا صالحه، أي صار ٌمكن األكل منه فإنه ٌجوز الضمان أي تفصٌل. وذلن أ

ٌجوز بٌع الثمر فً هذه الحالة، وإن كان الثمر لم ٌبد صالحه بعد، بأن كان لم ٌبدأ باإلطعام فال ٌجوز 

 «حتى ٌطٌبعن بٌع الثمر   نهى رسول هللا»بٌعه، وذلن لما روى مسلم عن جابر رضً هللا عنه لال: 

ولما روى عنه  «.. وعن بٌع الثمر حتى ٌبدو صالحه. نهى رسول هللا»ولما روى عنه أٌضاً أنه لال: 



ً أنه لال:  عن أن تباع الثمرة حتى تشقح، قٌل ما تشقح، قال: تحمار   نهى النبً»البخاري أٌضا

ه نهى عن بٌع الثمرة أن» :بن مالن عن النبً . ولما روى البخاري عن أنس «وتصفار وٌؤكل منها

، ولما روى عنه «قال: ٌحمار أو ٌصفار ؟حتى ٌبدو صالحها، وعن النخل حتى ٌزهو، قٌل: وما ٌزهو

قال: حتى تحمر. فقال  ؟نهى عن بٌع الثمار حتى ُتْزهً، فقٌل له: وما ُتْزهً  إن رسول هللا»أٌضاً: 

ولما روى البخاري عن عبد هللا بن  «ل أخٌهأرأٌت إذا منع هللا الثمرة بم ٌأخذ أحدكم ما : رسول هللا

وفً رواٌة فً  «نهى عن بٌع الثمار حتى ٌبدو صالحها، نهى البائع والمبتاع» :عمر أن رسول هللا 

. فهذه األحادٌث «نهى عن بٌع النخل حتى ٌزهو، وعن السنبل حتى ٌبٌض وٌأمن العاهة»مسلم بلفظ: 

النضج. فٌستدل بمنطوق هذه األحادٌث على عدم جواز بٌع كلها صرٌحة فً النهً عن بٌع الثمرة لبل 

الثمرة لَبل أن ٌبدو صالحها. وٌستدل بمفهومها على جواز بٌع الثمرة إذا بدا صالحها. وعلى ذلن فإن 

واللٌمون والنخل وغٌر ذلن ٌجوز إن بدأ ٌطعم، وال ٌجوز إذا لم ضمان الشجر الذي ظهر ثمره كالزٌتون 

 ٌبدأ ٌطعم.

الصالح فً الثمر هو إطعامها، ٌفهم من األحادٌث الواردة فً ذلن. فإنه من التدلٌك فً  وكون بدو

األحادٌث الواردة فً النهً عن بٌع الثمرة لبل بدو صالحها، نجد أنها وردت فٌها عدة تفاسٌر. ففً حدٌث 

ى نهى عن بٌع العنب حت»وفً حدٌث أنٌس:  «حتى ٌطٌب»وورد:  «حتى ٌبدو صالحه»جابر ورد: 

وفً حدٌث ابن  «حتى تشقح»رواه أبو داود. وفً حدٌث آخر لجابر:  «ٌسوّد، وعن بٌع الحب حتى ٌشتد

. وعلى ذلن فإن جمٌع هذه األحادٌث متضافرة على معنى واحد هو حتى تبدأ تطعم. «حتى ٌطعم»عباس: 

ما ٌبدأ ٌطعم بتغٌُّر لونها وبالنظر إلى والع الثمار ٌرى أن بدء اإلطعام فٌها ٌختلف باختالف الثمار. فمنها 

تغٌُّراً ظاهراً فٌبدو علٌها ما ٌدل على النضج، كالبلح والتٌن والعنب واألجاص وما شاكلها، ومنها ما ٌتبٌن 

منه النضج بتملٌبه أو بالنظر إلٌه من العارفٌن كالبطٌخ لصعوبة إدران تغٌر لونه بالنضج. ومنها ما ٌتبٌن 

إلى ثمرة كالخٌار والمثاء وما شابهها. وعلى هذا فالمراد من بدو الصالح  منه اإلطعام ببدء تحول الزهرة

نهى رسول »فً كل الثمر هو بدو صالحٌتها لألكل، وٌدل على ذلن ما رواه مسلم عن ابن عباس أنه لال: 

حتى »اٌة جابر: ور كما ٌدل علٌه الحدٌث المتفك علٌة من «عن بٌع النخل حتى ٌأكل منه أو ٌؤكل  هللا

. ومن هذا ٌتبٌن جواز بٌع ثمر المثاء والخٌار وما شاكلها، أي جواز ضمان الممثأة بمجرد أن تبدأ «ٌطٌب

تعطً ثمرة، أي بمجرد أن تبدأ تتحول الزهرة إلى خٌارة فتشرى الثمرة وهً زهرة ولبل أن تزهر أي 

لٌس هذا من باب بٌع المعدوم، تشرى الثمرة فً هذه الحالة لبل أن توجد بمجرد ابتداء وجود شًء منها. و

ً وال ٌوجد مرة واحدة، فٌباع ثمر الممثأة كله عن جمٌع موسمها ما وجد وما لم  ألن ثمرها ٌأتً متالحما

ٌوجد بعد. إذ ال فرق بٌن أن ٌبدو صالح الثمر باالحمرار كالبلح، أو باالسوداد كالعنب، أو بتغٌر اللون 

ضه وتالحك أزهار بعضه اآلخر وإثماره. إال أن الثمر الذي كاألجاص، وبٌن أن ٌبدو صالحه بظهور بع

ال ٌعتبر بدء تحول أزهاره أثماراً كالبطٌخ ال ٌجوز فٌه ذلن، فال ٌجوز بٌع اللوز وهو زهر وال بٌع التٌن 

وهو عجر لبل أن ٌبدأ فٌه النضج والمراد بٌعه وهو على الشجر أي ضمان الشجر، ألن بٌع الثمر وهو 

 د بأن ٌبدو صالحه، أي بظهور ما ٌدل على بدء نضج الثمرة.على الشجر ممٌ

ولٌس المراد من بدو صالح الثمرة بدو صالح كل ثمرة فإن هذا مستحٌل، إذ الثمر ٌنضج حبة حبة أو 

حبات حبات ثم ٌتالحك. ولٌس المراد بدو الصالح فً كل بستان على حدة وال بدو صالح جمٌع البساتٌن، 

ها بدو صالح جنس الثمرة إن لم تختلف أنواعها بالنضج كالزٌتون، أو بدو صالح بل المراد من بدو صالح

نوعها إن كانت تختلف أنواعها بالنضج كالتٌن والعنب. فمثالً إذا بدا صالح بعض ثمر النخل فً بستان 
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ع فٌجوز بٌع ثمر النخل كله فً جمٌع البساتٌن. وإذا بدا صالح نوع من التفاح فً بعض الشجر فٌجوز بٌ

ذلن النوع من التفاح فً جمٌع البساتٌن. وإذا بدا صالح الزٌتون فً شجٌرات من بستان فإنه ٌجوز ضمان 

نهى عن بٌع النخل حتى ٌزهو وعن السنبل حتى ٌبٌض »الزٌتون فً جمٌع البساتٌن. ألن الحدٌث ٌمول: 

فبٌن حكم ثمرة كل  «نهى عن بٌع العنب حتى ٌسود، وعن بٌع الحب حتى ٌشتد»وٌمول:  «وٌأمن العاهة

جنس بعٌنه وكل نوع بعٌنه فمال فً الحب حتى ٌشتد، وفً العنب األسود حتى ٌسود. فالحكم متعلك ببدو 

صالح كل جنس بصرف النظر عن بالً األجناس، وكل نوع بغض النظر عن بالً األنواع. وكلمة بدو 

دق فً بعض الثمر مهما لل، عالوة الصالح الواردة فً الحدٌث فً الجنس الواحد وفً النوع الواحد تص

 على أن والع الثمر ٌدل على أنه ٌتالحك.

 ...ومن ذلن ٌتبٌن أنه ال ٌجوز ضمان أٌة شجرة، أي بٌع ثمرة أٌة شجرة لبل بدو صالحها

 .آمالً أن ٌكون الجواب واضحاً 
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 :صفحة األمٌر على الفٌسبوك بط الجواب منرا

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073

741828.122848424578904/587932591403816/?type=3&theater 

 :رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700751765

3/posts/LsbH8XrVh1W 

 :الجواب من صفحة األمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/831570771965251584 
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