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المصنف »والحصاد َّ َ
 (1بداية من »باب بيع األصول والثمار« إلى قول ُ َ ِّ
واللقاط على
المشتري«






















األصل في اللغة واالصطالح.
ما يشمله بيع الدار.
ما ھي الخابية المدفونة؟
ھل ما ذكره ُ َ ِّ
المصنف له داللة شرعية أو داللة عرفية؟
حكم الكنز الذي يجده المشتري في أرض الدار التي اشتراھا.
عماال لحفر بيارة ً -
ً
مثال  -فوجدوا ً
كنزا.
مسألة :من استأجر
مسألة :ھل يدخل في األرض المباعة ما ينبته ﷲ تعالى من الكأل؟
نخال ً
غرسا ً -
مثال  -فھل تدخل األرض في البيع؟
مسألة :إذا باع
ً
قاعدة :الواجب حمل األلفاظ على لسان أھل العرف.
الزرع في األرض على نوعين.
مسألة :إذا ِبيع بعد بلوغ الحصاد.
يجز وما ُ ْ َ
ما يتعلق بما ُ َ ُّ
يلقط.
أقسام األشجار والزروع التي على األرض المبيعة.
من أحكام بيع النخل.
ما ھو التأبير؟
لماذا عدل بعض الفقھاء عن التأبير إلى التشقق؟
أيھما أولى للمشتري :أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعھا له؟ أو أن يبقيھا
للبائع؟
النھي عن بيع الثمر قبل بدو صالحه ،وبيان ما ھو صالحه.
مسألة :إذا بدا في النخلة صالح حبة واحدة ،فھل يجوز بيعھا؟
مسألة :إذا بدا صالح النخلة فبيعت ،فھل تباع جارتھا التي لم يبد صالحھا من نوعھا؟
مسألة :بيع الثمرة أو الزرع لمالك األصل ،ومثاله.
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ً
 (2من قول ُ َ ِّ
مطلقا أو بشرط البقاء« إلى نھاية باب بيع األصول والثمار
المصنف »وإن باعه














بم ُيفھم معنى اإلطالق؟
َِ
ً
مطلقا أو بشرط البقاء.
مسألة :إذا باعه
فلمن يكون الثمن؟
متى يبطل البيع؟ وإذا بطلَ ِ ،
مسألة :إذا اشترى ما بدا صالحه وحصل آخر واشتبھا.
شروط بيع العرايا.
حاالت بيع الثمار بعد بدو صالحھا والحب بعد اشتداده.
مسألة :إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدو الصالح بآفة سماوية.
مسألة :إذا كان الذي حصل على الثمر ليس ً
تلفا ولكنه نقص.
بيان بدو الصالح في ثمر النخل.
بيان بدو الصالح في العنب.
بيان بدو الصالح في بقية الثمر.
ھل العبد يملك بالتمليك أو ال؟
مسألة :إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر به ،وللعبد ابن حر ،فمن الذي يرث ھذا
المال؟
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