
 العراايأحكام 

 أحاديث الباب :
عن بيع الثمر حىت يطيب وال يباع منه إال ابلدينار  هنى النيب قال:  جابر عن 

والدرهم إال العرااي
1. 

رخص يف بيع العرااي يف مخسة أوسق أو دون مخسة  أن النيب   : عن أيب هريرة 
أوسق؟ . قال نعم

2. 

الثمر ابلتمر ورخص يف هنى عن بيع  أن رسول هللا   وعن سهل بن أيب حثمة
العرية أن تباع خبرصها أيكلها أهلها رطبا

3. 

 :تعريف العرااي
العرااي يف اللغة مجع عرية وهي النخلة اليت يعريها الرجل حمتاجا أي جيعل له مثرهتا فرخص 

 املعري بتمر ملوضع حاجته مسيت عرية للمعري أن يبتاع مثرهتا 

مجلة التحرمي أي حلت وخرجت منها فهي عرية فعيلة مبعىن فاعلة، وأعرى فالن فالان 
 .4ألنه إذا وهب مثرهتا فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها مث اشتق منها اإلعراء

                                                           

ب )البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس  1  مسلم في البيوع، باب ( 2077النخل بالذه
 1536النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها، وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة 

ب ) 2  في البيوع باب (، ومسلم 2078البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذه
ب بالتمر إال في   .1541رقم  العراياتحريم بيع الرط

ب ) 3  في البيوع باب (، ومسلم 2078البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذه
ب بالتمر إال في  تحريم بيع  .1540رقم  العراياالرط

ث ) 4  ب الحدي ث البن سالم 299/ 1الفائق في غري ب الحدي  .1/293(، غري



لة إذا خن مثرقال األزهري: جيوز أن تكون العرية مأخوذة من عري يعرى كأهنا عريت من 
 .1أعطاه إايها أيكل رطبها وليس يف هذا بيع وإمنا هو فضل ومعروف

 :حكم العرية
إنشاء العرية من عمل املعروف وهلذا جازت العرية يف مجيع أنواع الثمار املدخرة وغريها: 
النخيل، والعنب، والفواكه: التفاح والرمان، واخلوخ، واملوز، وغري ذلك كانت الثمرة وقت العرية 
موجودة أو معدومة، وجيوز يف قليل الشجر وكثريها السنة والسنتني وأكثر من ذلك؛ ألن العرية 
هبة ومعروف، والغرر يف اهلبة جائز، فلم يقتصر فيها على أمر حمدود يف جنس وال قدر وال 

 .2مدة، ما مل تكن الشجر صغارًا ومل تبلغ اإلطعام

 :بيع العرااي يف االصطالح الفقهي
عري بتمر جمذوذ، وهو بيع جم نفيةفسرها احل

ُ
عَرى له ما على النخيل من امل

ُ
از أبن يبيع امل

 .3ألنه ال ميلكه فيكون برا مبتدأ

فحقيقة العرية إذن أهنا عطية وليست بيعا وتكون بعد أن يهب الرجل مثرة خنلة من بستانه 
ْعري دخوُل املعرى له يف بستانه كل يوم لكون أهل

ُ
 البستان وال يرضى ه يفلرجل مث يشق على امل

من نفسه خلف الوعد والرجوع يف اهلبة فيعطيه مكان ذلك مترا جمذوذا ابخلرص ليدفع ضرره 
عن نفسه وال يكون خملفا لوعده، ألن املوهوب مل يصر مالكا للموهوب له ما دام متصال مبلك 

ا ألنه يف الصورة ز الواهب، فما يعطيه من التمر ال يكون عوضا بل هبة مبتدأة، ويسمى بيعا جما

                                                           

 (.44/ 15لسان العرب ) 1 
صرة للخمي ) 2   (.4281/ 9التب
 .9/116، العناية شرح الهداية 6/83البحر الرائق  3 



عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد، واتفق أن ذلك كان فيما دون مخسة أوسق فظن الراوي 
 .1أن الرخصة مقصورة على هذا فنقل كما وقع عنده

أبن يهب الرجل رجال مثرة خنلة أو خنالت أو مثرة شجرة أو شجرات  2وفسرها املالكية
عِطي شراَء تلك امن التني والزيتون أو حديقة من العنب في

ُ
لثمرة منه قبضها املعَطى مث يريد امل

ألن له أصلها فجائز له شراؤها ذلك العام خِبرصها مترا إىل اجلذاذ إذا كان اخلرص مخسة أوسق 
 .3فدون

: هي بيع الرطب على النخل ابلتمر على األرض خرصا فإنه جيوز للفقراء وقال الشافعية
جييء منه من التمر إذا جف مث يبيع ذلك مبثله مترا فيخرص ما على النخل من الرطب وما 

 .4ويسلمه إليه قبل التفرق

: هي أن يوهب لإلنسان من النخل ما ليس فيه مخسة أو سق فيبيعها وعند احلنابلة
 . 5خبرصها من التمر ملن أيكلها رطبا

                                                           

 (.117/ 9العناية شرح الهداية ) 1 
س أن العرية إنما تكون أن الرجل يكون له الن 2  ك بن أن خل، فيطعم الرجل منها ثمرة نخلة وذكر مال

َطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه  أو نخلتين يلقطها لعياله، ثم يثقل عليه دخوُله حائ
بمكيلتها تمرا عند صرام النخل، فهذا كله ال بأس به عندنا، ألن التمر كله كان لألول، وهو يعطي منه 

ء أعطاه بمكيلتها من التمر، ألن هذا ال ُيجعل بيعا، ولو ما شاء، فإن شاء سلم له تمر النخل، وإن شا
ك رواية محمد بن الحسن الشيباني ص:   .267جعل بيعا، ما حل تمر بتمر إلى أجل. موطأ مال

 (.654/ 2الكافي في فقه أهل المدينة ) 3 
 (.274/ 1المهذب ) 4 
 .4/196المغني  5 



 أصل تشريعها:
ن جنسه حلديث بس مبيع العرااي مستثىن من املزابنة املنهي عنها وهي بيع الرطب ابليا

عن بيع الثمر حىت يطيب وال يباع منه إال ابلدينار والدرهم إال  هنى النيب قال:  جابر 
العرااي

1. 

رخص يف بيع العرااي يف مخسة أوسق أو دون مخسة  أن النيب   : عن أيب هريرة 
أوسق؟ . قال نعم

2. 

الثمر ابلتمر ورخص يف هنى عن بيع  أن رسول هللا   وعن سهل بن أيب حثمة
العرية أن تباع خبرصها أيكلها أهلها رطبا

3. 

فقد أجرى معظم الفقهاء العرااي جمرى املعروف ال البيع وأهنا بني املعري واملعرى لدفع 
 األذى والضرر عن املعري ولنفع املعرى، فإطالق البيع عليها من ابب اجملاز.

 :4العرية يف غري التمر
 رخصة العرية ابلتمر فقط أم تتعداه لغريه من الثمار.اختلفوا هل ختتص 

: خيتص ابلتمر فقط وهو قول احلنابلة والليث بن سعد إال أن يكون مما القول األول
 مثرته ال جيري فيها الراب فيجوز بيع رطبها بيابسها لعدم جراين الراب فيها.

يف كتاب  قول ملالك: جتوز يف التمر والعنب فقط وهو ظاهر مذهب الشافعية )و الثاين
حممد رجع عنه( ألن العنب كالرطب يف وجوب الزكاة فيهما وجواز خرصهما وتوسيقهما وكثرة 

                                                           

 سبق تخريجه. 1 
 سبق تخريجه. 2 
 .سبق تخريجه. 3 
صرة للخمي189/ 3(، الوسيط )200/ 4المغني ) 4   .9/4281(. التب



تيبيسهما واقتياهتما يف بعض البلدان واحلاجة إىل أكل رطبهما والتنصيص على الشيء يوجب 
 ثبوت احلكم يف مثله.

يدخر مثره( قياسا ها مما ييبس و : جيوز يف سائر الثمار )كالتني والزيتون واللوز وغري الثالث
 على مثرة النخيل، وهو قول مالك واألوزاعي والقاضي من احلنابلة.  

 ؟هل خيتص بيع العرية ابملعري الواهب أم تعم غريه
: خيتص ابلواهب املعري: ذهب احلنفية واملالكية إىل أن بيع العرااي مستثىن القول األول

أو  لطعام نسيئة ومن رجوع اإلنسان يف هبته، وهي: مثرة خنلمن الراب واملزابنة وبيع الطعام اب
يوهب من حائط فيجوز شراء املعري أو من  -كالتني والزيتون واللوز- 1شجر ييبس ويدخر

يتنزل منزلته ببيع أو هبة أو مرياث من املعرى أو من يتنزل منزلته بعد بدو صالحها خِبرصها من 
نوعها يوفيه عند اجلداد ال قبله يف ذمته ال يف معني لدفع الضرر أو لقصد املعروف، وعلل 

 . 2مالك وابن القاسم هبما

ْعري. القول الثاين
ُ
 : ال خيتص ابلواهب امل

إىل أن العرااي رخصة مستثناة من املزابنة  4واحلنابلة يف ظاهر املذهب 3ذهب الشافعية
ل تشمل  ى فال يشرتط يف بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها بي واملعرَ لكنها ال ختتص ابملعرِ 

                                                           

مقابل التمر( كالخوخ واللوز، و  األظهر عند الشافعية أنه ال يجوز بيع العرايا في سائر الثمار )غير 1 
ب، وسائر الثمار 202األظهر يجوز. السراج الوهاج )ص:  ب في معنى الرط (. وقال النووي: إن العن

 (.189/ 3تبنى على جريان الخرص فيها وفيه قوالن مذكوران في الزكاة. الوسيط )
صنائع 116/ 9العناية شرح الهداية . 5/564. التوضيح لخليل 1/376جامع األمهات  2  ، بدائع ال
5/194. 

 (.275/ 1المهذب ) 3 
 .4/196المغني  4 



  أنه قال لرجل من أصحاب النيب بن لبيدمن احتاج للرطب واستدلوا مبا رواه حممود  كل  
إما زيد بن اثبت وإما غريه: ما عراايكم هذه؟ قال: فالن وفالن، ومسى رجاال حمتاجني من 

: أن الرطب أييت وال نقد أبيديهم يبتاعون به رطبا أيكلونه مع األنصار شكوا إىل النيب 
تمر يبتاعوا العرااي خبرصها من الالناس، وعندهم فضول من قوهتم من التمر، فرخص هلم أن 

 . 1الذي يف أيديهم أيكلوهنا رطبا

 ويف جوازها لألغنياء قوالن عند الشافعية: 

 اجلواز ألن الرخصة وردت لألغنياء فال يدخل غريهم.  األول: عدمُ 

 . 2كل بيع جاز للفقراء جاز لألغنياء كسائر البيوع وهو األظهر  والثاين: جيوز ألن  

توسيع للحاجة وعدم قصرها على حالة الضيق، فهي شرعت عامة فال يشرتط ويف ذلك 
حتقق الضيق واحلرج يف آحاد األفراد، ولذلك جيوز لكل شخص أن يؤاجر ويسلم ويغارس 

  ويزارع ....مع أهنا عقود شرعت للحاجة.

 :العوض يف العرية
 . 3اختلف عن مالك يف شراء املعري عريته على ثالثة أقوال

 جيوز شراؤها ابلداننري والدراهم والعروض، وابلطعام، وخِبرصها.: األول

: وذكر ابن شعبان عنه أنه منع شراءها ابلداننري والدراهم والعروض، وأجازه ابخلرص الثاين
 وحده. 

                                                           

 .8/89(، شرح السنة للبغوي 100/ 8معرفة السنن واآلثار للبيهقي ) 1 
 .202السراج الوهاج ص  2 
صرة للخمي ) 3   (.4282/ 9التب



 : وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه ابخلرص وأجازه ابلعني وغريه.الثالث

 :أدلة كل قول

 أن رسولَ  : رص وغري ذلك فلحديث زيد بن اثبت : فأما إجازة شرائها ابخلاألول
، فإذا أجيز له شراؤه ابخلرص مع ما فيه  1هارصِ ها خِب أن يبيعَ  العريةِ  لصاحبِ  أرخصَ  هللا 

 من الوجوه املمنوعة ومل يعد راجًعا يف هبته، كان ذلك أحرى أن جتوز ابلداننري والدراهم. 

وُد الَعائُِد يف ِهَبِتِه َكالَكْلِب يقيء مث يَ عُ    : وأما إجازهتا ابخلرص وحده فلقوله الثاين
يف قَ ْيئهِ 

 فاقتضى هذا احلديث منع شرائها مجلة، إال مبا وردت فيه رخصة، وابخلرص وردت. 2

 : وأما منعه ابخلرص خاصة فله فيه وجهان:الثالث

أحدمها: أنه قد اختلف يف معىن احلديث، هل أريد به املعري أو غريه؟ وإذا اختلف يف 
ذلك، وكان األصل املنع؛ ألن يف بيعها خبرصها بيع الرطب ابليابس، واجلزاف ابملكيل، والنقد 
ابلن ساء، فاستحسن الوقوف عن ذلك، والوجه اآلخر: تقدمي القياس على اخلرب ملا كان بيع 

رصها يتضمن الوجوه اليت ذكرانها، وهي ممنوعة ابتفاق، ومل يرد طريق الرخصة مثل العرية خب
 طريق املنع يف الصحة.

وأجاز شراءها ابلعني والعروض؛ ألن  احلديث يف منع شراء اهلبة فيما وهبت رقبته، ومل 
ألصول، اب يبق للواهب فيه تعلق، كالعبد والفرس على أحد القولني، والعرية هبة منافع وهلا تعلق

 فتارة يشرتي ذلك إرادةَ 

                                                           

ب البخاري في البيوع،  1   بيع العرايابالكرم و باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبي
ب بالتمر إال في العرايا(، ومسلم في البيوع، 2076)  (.1539) باب تحريم بيع الرط

ضلها،  2  (، ومسلم في الهبات 2449)باب هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها البخاري في الهبة وف
(1622.) 



 شروط صحة شراء العرية: 
 :1ال يصح شراء العرية إال ابلشروط التالية

: أن يكون مشرتيها هو ُمْعريها أو من يتنزل منزلته، إما ببيع أو هبة أو مرياث من األول
 .2املعرى، أو من يتنزل منزلته

 لها.ذلك قصراً للرخصة على حم : أن يبدو صالحها، للنهي عن بيع الثمرة قبلالثاين

: أن يشرتيها خِبرصها بكسر اخلاء، أي: بكيلها، )وأما بفتحها فهو اسم للفعل(، الثالث
 وروي عن مالك جواز شرائها بغري خرصها.

: أن يشرتيها بنوعها، إن صيحانّيًا فصيحاين وإن عجوة فعجوة، وأجاز القابسي الرابع
 غري صنفها، وشبهه ابلقرض جبامع املعروف.أن يرتاضيا عند األجل على مثر من 

: يشرتط أن يكون العوض مؤخراً إىل اجلذاذ، وال جيوز بشرط التعجيل، وحكى اخلامس
عياض االتفاق عليه، وحكى ابن يونس عن مالك أنه ال جيوز شراء العرية خبرصها وإن جذها 

 مكانه.

عري ال يف حائط معني إالسادس
ُ
إن وقع تباعًا للرخصة، ف: أن يكون العوض يف ذمة امل

التعيني، فقال املازري: األظهر على املذهب الفسخ لكونه بيعاً فاسداً. ويف املبسوط يبطل شرط 
 التعيني ويكون يف الذمة.

                                                           

ب ) 1  صر ابن الحاج ص4/196(. المغني 565/ 5التوضيح في شرح مخت / 9رة للخمي ). التب
4286.) 

إن بدا صالحها جاز بيعها من الُمعرى وغيره بالدنانير والدراهم والعروض، ولم يجز بيعها بالتمر   2 
يع البن التفر بيعها من الُمعري خاصة بخرصها تمًرا يعطيه إياه عند جدادها.  ويجوز من غير ُمعرِيها

 (.98/ 2الجالب )



 أن يشرتي مجلة العرية ال بعضها.  السابع:

: أن تكون أقل من مخسة أوسق، ومينع يف أكثر من مخسة أوسق، واختلف يف الثامن
رخص يف بيع العرااي  النيب  اخلمسة واملنع أحسن؛ حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن: 

يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق
. َشك  َداوُد ْبُن احُلَصنْيِ يف مَخَْسة فورد احلديث مقيًدا  1

وأنه ال جيوز يف كثري الثمار، واألصل املنع فأجيز من ذلك ما اتفق على أن الرخصة تتناوله، 
 وما شك فيه يبقى على األصل يف املنع.

لك يف ا: أن يكون مما ييبس، وليس ذلك خاصاً ابلتمر والعنب على املشهور، وملالتاسع
 املو ازي ة: ال يشرتي خبرصه إال التمر والعنب، مث رجع إىل ما يف املدونة.

: أن يكون بلفظ العرية على املشهور، ولو أعطاه بلفظ اهلبة واملنحة مل جيز له العاشر
 الشراء اتباعاً للفظ احلديث، خالفاً البن حبيب وغريه.

اد تطبيق لرفع احلرج واملشقة على األفر فالعرية إذن من عقود اإلرفاق ومراعاة احلاجة و 
وعلى اجلماعة، وأن الشارع يراعي احلاجة وينزهلا منزلة الضرورة فريخص بسببها ولو ابالستثناء 
من األصل العام والعدول عن القاعدة العامة، مث بعد التشريع العام هلذا األصل املستثىن يعمم 

 اج.اإلابحة يف الضيق والوسع للمحتاج ولغري احملت

 

 

 

                                                           

ضة ) 1  ب والف (، ومسلم 2078رواه البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذه
(1541.) 



 

 


