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 ] باب العرايا وغري ذلك [: -رمحه هللا تعاىل  -قال                         
العرايا: مجع عريَّة، والعريَّة صورهتا: أن يكون عند اإلنسان بستاٌن، ويهب خنلة من  ] باب العرايا [

خنالت البستان إىل شخٍص، مث يتضرر بدخول هذا الشخص عليه؛ ألن النخلة إذا وهب مثرهتا: 
خص يأيت ويأكلها بلًحا ويأكلها رطًبا ويأكلها مترًا، فيرتدد عليها يف موسم اجلين. وهذا الرتدد:  فالش

إذا جاء الصيف واحلر خيرجون إىل البساتني وجيلسون  -وإىل زماننا  - U كان الناس يف أيام النيب
نسان وحنوه، يف بساتينهم جلين احملاصيل ورفق اجلو وحنو ذلك، فتكون هناك العورة من أهل اإل

فيتضرر بدخول هذا الغريب إىل البستان؛ ألنه سيدخل يف أوقات معهودة وأوقات غري معهودة، وهذا 
يف العرية، وهذه العرية املراد هبا: أنه إذا  U يوجب الضرر لصاحب البستان، فرخَّص رسول هللا

فإذا كانت النخلة عند  حصل الضرر عليه دفع هذا الضرر بإعطائه ما يعادل ما يف النخلة من التمر،
عشرين صاًعا: فيعطيه عشرين صاًعا من التمر، ويقول: هذا بداًل  -مثاًل  -جنيها وجذاذها تعادل 

كمذهب -عن هذه النخلة. ومن العلماء من اعترب هذا نوًعا من الرجوع يف اهلدية ومل يعتربه بيًعا 
دية وصرفه عن اهلدية اليت أعطاه إىل هدية ويعتربون هذا نوًعا من الرجوع يف اهل -احلنفية رمحهم هللا 

أخرى. ومجهور العلماء على أنه نوٌع من أنواع البيع، فكأنه اشرتى منه مثرة النخلة املوجودة عليها هبذا 
  -التمر املوجود على األرض. كذلك أيًضا: هناك من العلماء من قال: هذه صورة من صور العرية 

صورة ثانية قال بعض العلماء: إن العرية سببها: أن الشخص .  هناك -كمذهب املالكية وغريهم 
يكون عنده التمر من العام املاضي، وُيب أن يأكل البلح والرطب من جين السنة، فرييد أن يبادل ما 

بتحديده باخلمسة  -كما سيأيت   - U عنده مبا عند غريه فيعطيه ذلك، وهذا ما رخَّص فيه النيب
قلنا: إهنا رخصٌة من أجل صاحب البستان أنه يتضرر بدخول الغري  األوسق. وعلى كل حال: سواء

عليه، أو أهنا رخصٌة من جهة حصول احلاجة إىل أكل متر السنة أو البلح أو الرطب املوجود يف 
حصاد السنة ومبادلته بالتمر املوجود من العام املاضي. بعض العلماء يرى أن احلكم خا ٌّ بالنخيل، 

العرية" خا ٌّ بالنخيل وال يقاس غري النخل على النخل. ومنهم من يرى أن  وأن هذا الباب "باب
فيها النخل ويقاس عليها العنب، كمذهب الشافعية  U العرية ال ختتص بالنخيل، وإمنا ذكر النيب
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]...[ وهناك قول ثالث: إهنا عامة يف سائر الثمار مما يكال،   -رمحهم هللا  -األول ]...[ احلنابلة 
 .-رمحة هللا على اجلميع  -مذهب املالكية كما هو 

أي: يف هذا املوضع سأذكر لك ما ورد  ] باب العرايا وغري ذلك [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
من سنته الصحيحة يف حكم العرايا، وكذلك أيًضا: يف حكم غريها، وهو ما  U عن رسول هللا

يسميه العلماء بـ"بيع األصول والثمار"، وبيع األصول والثمار.. سؤال ُيتاج إىل جواب وهو: إذا باع 
رضي  -اإلنسان شيًئا، فما هو الذي يتبع املبيع وما الذي ال يتبعه؟ ولذلك ذكر حديث ابن عمر 

الذي هو أصل يف هذا الباب. لو باع سيارًة، فهل بيع السيارة يستلزم..؟ حديث ابن  -ا هللا عنهم
عمر يقول: ) من باع خناًل قد أبرت: فثمرهتا للبائع إال أن يشرتطها املبتاع ( فهذا احلديث تعلق 

ري تابعة وأتبع النخل مثرته، فتارًة جعل الثمرة تابعة للبيع، وتارًة جعلها غ -وهو النخل  -باألصل 
للبيع. فجعلها تابعًة للبيع إذا كان البيع قبل اإلبار، ومل جيعلها تابعًة للبيع إذا وقع البيع بعد اإلبار، 
مبعىن: أن الذي أبرها صاحبها األصلي. فحينئٍذ: تارًة يعطى األصل وال يعطى ما يتبعه، وتارًة يعطى 

وهذا األصل وإن ورد يف النخل لكن غريه األصل وما يتبعه. فلو قاس على هذا.. يف احلديث أصٌل، 
تابع. من باع بستانًا ما الذي يتبع البيع وما الذي ال يتبعه؟ هل حائط البستان تابٌع أو غري تابع؟ 
هل األبواب تابعة أو غري تابعة؟ هل املباين املوجودة داخل البستان تابعٌة للبيع أو ال؟ مثل هذا 

األصول وما يتبعها، وهناك توافق بني احملدثني والفقهاء،  احلديث الذي معنا؛ فهو متعلٌق ببيع
يذكرون باب الربا، مث يذكرون باب العرية، مث يذكرون باب الرخصة  -رمحة هللا عليهم  -فالفقهاء 

فيها، مث يتبعونه بباب األصول والثمار "باب بيع األصول والثمار"، ويتكلمون على بيع البيت ما 
ت؟ أبوابه ونوافذه؟ وهل فراشه يتبع أو ال يتبع؟ وهل إذا كان فيه بئٌر وما على الذي يتبع إذا باع البي

البئر من آلته والرحى وحنو ذلك؟ هل هذه كلها تتبع البيع أو ال تتبع؟ هذا كله مفرَّع على حديث 
رضي  -ابن عمر. سيذكر املصنف حديث العرية والرخصة، مث بعد ذلك يتبعهما حبديث ابن عمر 

يف بيع األصول وتوابعها. ويف حديث ابن عمر جانٌب ثاٍن فقهي وهو: الشروط يف  -ا هللا عنهم
يف حديث ابن عمر جعله لبيع األصول وما يتبعها، وجعله أيًضا أصل يف جواز  U البيع؛ ألن النيب
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اع ( قال: ) من باع خناًل قد أبرت: فثمرهتا للبائع إال أن يشرتطها املبت U الشرط يف البيع؛ ألن النيب
 -رمحه هللا  -فأدخل الشروط يف البيع، وحينئذ ُيتاج إىل معرفة مسألة الشروط، وإن كان املصنف 

قد خص هذا الفرع بباٍب خا ٍ  وهي "أحكام الشروط يف املبيعات"، مث سيذكر بعد ذلك حديث 
فهذا احلديث القبض "اشرتاط القبض يف البيع"، وهو قوله: ) من باع طعاًما فال يبعه حىت يستوفيه ( 

املراد به: إدخال  ] وغري ذلك [أصٌل يف قبض املبيعات وترتب الضمان على القبض. فقوله: 
األحاديث اليت تتضمن املسائل اأُلخر: من بيع األصول واشرتاط وحكم القبض يف املبيعات، كل هذا 

 يف هذا املوضع. -رمحة هللا عليه  -تتضمنه األحاديث اليت سيذكرها 
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العامل احملد ِّث الفقيه، كان من أجالء أصحاب رسول  U صاحب رسول هللا ] عن زيد بن ثابت [
، من أعلمهم بكتاب هللا وأعلمهم باحلالل واحلرام، وكفى به فضاًل وشرفًا ونباًل أن أصحاب U هللا

 8ائتمنوه على أعز ِّ شيٍء يف هذا الدين، وهو: كالم رب العاملني، فجمع كتاب هللا  U رسول هللا
هذا الصحايب اجلليل ُيد ِّث عن رسول  .>ونال بذلك من الشرف والفضل ما ال يعلم قدره إال هللا 

ى  أن يدل عل ] رخَّص [وألصحاب العرايا. هذا اللفظ  ] أنه رخَّص لصاحب العريَّة [ U هللا
، وقد تقدم معنا أنه ال جيوز بيع التمر -وهو ما يسمى باملزابنة  -األصل: حرمة بيع التمر بالرطب 

ملا ُسئل عن بيع التمر بالرطب قال: ) أينقص الرطب إذا يبس؟ ( قالوا: نعم.  U بالرطب؛ ألن النيب
ه صاع من السكري متر، قال: ) فال إًذا ( فإًذا: لو باع صاع متر بصاع رطب، مثالً: لو كان عند

وقال له شخص: بعين هذا الصاع من السكري من التمر هبذا الصاع من الرطب من السكري. 
نقول: ال جيوز؛ ألنه إذا يبس الرطب نقص، وحينئٍذ التماثل ال يتحقق، وشرط بيع هذا الشيء: أن 

بيع  U التماثل، فحرم النيب ال يتحقق -وهو يًدا بيد  -يكون يًدا بيد مِّثاًل مبثل، فإن حتقق التقابض 
الرطب بالتمر. كذلك ال جيوز بيع العنب بالزبيب؛ ألن العنب إذا صار زبيًبا نقص، ومن هنا: ال 

يف بيع التمر  U تتحقق املماثلة، فاألصل يف النهي هنا: الوقوع يف الربا. ومن هنا: رخَّص النيب
إًذا: ال يتحقق التماثل وال يتحقق التقابض بالرطب لصاحب العريَّة؛ ألن األصل يقتضي عدم اجلواز. 

      من كل وجٍه، خاصًة إذا كان الذي على النخلة ينتظر أن يكون مترًا وال يؤكل إال مترًا. ملا قال: 
 -يدل على أن رخصة العريَّة لصاحب البستان، وهذا فيه دليل للمالكية  ] رخَّص لصاحب [

  دفع الضرر عن صاحب البستان، ومن هنا قالوا: أن حىت على أن األصل يف العرية:  -رمحهم هللا 
 [ يقولون: ... ]

 ليست بسنعاء وال رطبية    ولكن عرايا يف السنني اجلوائح

رخص  Uأن رسول هللا  :Wعن زيد بن ثابٍت  - 922] : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 لصاحب العريَّة أن يبيعها خبرصها. وملسلٍم: خبرصها متًرا يأكلوهنا رطًبا [.
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فلما قال: "ولكن عرايا يف السنني اجلوائح" يدل على أنه وهب على سبيل التفضُّل والتكرُّم، وملا 
والرتدد، وقال بعض العلماء: أن الرخصة حصلت منه اهلبة حصل الضرر بالدخول على بستانه 

متعلقة بالطرف الثاين، كما يف حديث حممود بن لب يد: ) أن أناًسا كان بأيديهم التمر وُيبون أن 
يف العريَّة ( فهذا يدل  U يأكلوا الرطب، وليس بأيديهم ما يشرتون به الرطب: فرخَّص هلم رسول هللا

على أن الرخصة متعلقة بالطرف الثاين ليس مبالك النخل، والذي يظهر: ال مانع من اعتبار األمرين، 
بصاحب التمر من وجٍه آخر. ويف هذا   -أيًضا  -أي: متعلقة بصاحب النخل من وجه ومتعلقة 

التمر على األرض والرطب على  -احلديث دليٌل على أنه جيوز بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل 
خبرصه. اخلر  أصله يقوم على التخمني والتقدير، فاخلار  ينظر إىل النخلة  -رؤوس النخل 

ففيها عشرون صاًعا" وهذا سببه ومنشؤه اخلربة  -بإذن هللا  -ويقول: "هذه النخلة إن سلمت 
ملعرفة، ولقد أجازت الشريعة واملعرفة، فاخلر  ال يكون من كل أحٍد ولكن يكون من أهل اخلربة وا

كما يف مسألتنا هنا   -اخلر  والتقدير يف أحوال خاصة، منها: اخلر  يف الزكاة، واخلر  يف العرايا 
. فيُنظر يف ما تكون على النخلة، مثاًل يقول: "هذه النخلة فيها عشرون صاًعا" فيعطيه عشرين -

الضرر عن رب البستان بإعطاء هذا القدر، صاًعا من التمر املوجود على األرض، وحينئٍذ: يندفع 
وكذلك أيًضا: يتحصل من يريد النخل على حاجته. وظاهر قوله "الرخصة": أنه ال يقاس غريها 
عليها. فمذهب احلنابلة: أن الرخصة خاصة بالنخل، وهو أحد الوجهني عندهم، رجحه غري واحد 

ال: إنه يقاس على مثرة النخل العنب . ومنهم من ق-كأيب حامد وغريه -من أصحاب اإلمام أمحد  
نص على النخل؛ لكي ينبه  U . ومنهم من قال: إن النيب-كما هو مذهب الشافعية   -والزبيب 

على غريه. فصاحب املزرعة اليت فيها عنب إذا وهب عنبة من بستانه دون اخلمسة األوسق أو مخسة 
ص له يف هذه احلالة أن يبيعها بالزبي ب، وحينئٍذ يدفع عن نفسه الضرر؛ ألن أوسق فما دون: رخ ِّ

الضرر املوجود يف صاحب النخل موجوٌد يف غريه من أصحاب الثمار. وظاهر هذا احلديث يف قوله: 
كما   -أن األصل يقتضي التحرمي، ومنشأ التحرمي: عدم وجود التماثل  [ U] رخَّص رسول هللا 
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ال يتماثالن؛ ملكان النقص الذي سيكون يف  ، أنه إذا باع التمر بالرطب: فإن التمر والرطب-ذكرنا 
 التمر. ويف هذا احلديث واحلديث الذي سيذكره املصنف بعده بيان لقدر الرخصة وحمل ِّها.


