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 مؤسسة وقف الش

 

 1 إعداد: اللجنة العلميّة

 

 
 بيُع الّثمر قبل بدو صالحه والّتحايُل على ذلك ابلّتأجري: حرام  

 
 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 

 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، أّما بعد
فِمن احملّرمات: بيُع مثر الّنخل قبل بدو صالحه والّتحايُل على ذلك، ِلَما ثبَت يف الّصحيحني: عن ابن عمر 

عن بيِع الّثمار حّّت يبدو صالُحها، هنى  -صّلى هللُا عليه وسّلم-قال: )هنى رسوُل هللِا  -رضي هللا عنهما-
 البائَع واملبتاع(

هنى عن بيع الّثمار حّت  -صّلى هللا عليه وسّلم-أّن الّنيب  -هللا عنه رضي-وفيهما أيًضا: عن أنس بن مالك 
 (حتمرُّ وتصفرُّ ) :تُزهي قيل: وما زهوها؟ قال

 (هنى عن بيِع العنب حّّت يسوّد، وعن بيِع احلّب حّّت يشتدّ ) :صّلى هللا عليه وسّلم-وعن أنس أيًضا أّن الّنيب 
 .ن حبان واحلاكمرواه اخلمسة، إّّل الّنسائي، وصححه اب

قاتَل هللُا اليهوَد، إّن هللَا َلّما ) :يقول -صّلى هللا عليه وسّلم-أنّه مسَع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه-وعن جابر 
 .وقد أَجَع العلماُء على ما دّلت عليه هذه األحاديث (حّرَم شحوَمها ََجَلوُه، مّث ابعوُه، فأكلوا مثَنهُ 

ِلَمن يقوُم  -بعد ظهور الّثمرة أو قبل ذلك بقليل-عُض الّناس ِمن أتجري الّنخل وبناء على ذلك: ما يفعلُه ب
عليه بكّل ما يلزم لصالح الثمرة: هو حيلٌة على بيع الّثمرة قبل بدو صالحها، فما يدفعه املستأجُر هو يف 

ن العقود ابطٌل؛ ألنّه حتايٌل احلقيقة مثُن الّثمر مع ما يقوم به العامُل املستأجر ِمن خدمة الّنخل، فهذا الّنوع مِ 
 .على احلرام

: فهو جائٌز على الّصحيح؛ -أي بعد جذاذ الّثمرة الّسابقة-وأّما استئجاُر الّنخل ِمن أّول الّسنة الّزراعية للنخل 
جري ألنّه استثماٌر للنخل ّل بيٌع للثمرة، كاستئجار األرض للّزرع، فكما جيوُز أتجري األرض ِلَمن يزرعها: جيوُز أت

 .الّشجر ِلَمن يستثمرها، ابلقيام عليه ابلّسقي وكّل ما يلزم يف العادة
صّلى -لكن ّل جيوز استثناء شيٍء ِمن الّنخل ملصلحة مالك األصل؛ ألّن يف ذلك غرراً، وقد هنى رسوُل هللا 

هللاُ أعلم وصّلى هللا عّما فيه غرر، فالواجب على املسلم تقوى هللا يف َجيع أحواله وشؤونه. و -هللاُ عليه وسّلم
 هـ 1433/7/10على نبّينا حمّمد. حرر يف: 

 :أماله
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك


