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 )ب الر)
هذا هو القسم الثالث من أقسام املعامالت، وهو الر�، ووجه ا�يء به  "الر�: والثالث" :قوله رمحه هللا

َّوأحل﴿مه َّبعد البيع أنه مقابله، فالبيع أحله هللا، والر� حر َ َاْلبـيع َُّا. ََ ْ َوحرم َ َّ َ ، ]275: البقرة [﴾َِّالر) َ
أبواب املعامالت هو ر� البيوع، ويقابله ر� القروض الذي يتناوله الفقهاء والر� الذي يبحثه الفقهاء يف 

 : من وجهنييف كتاب القرض، والفرق بينهما

 .أن ر� البيوع ثبت حترميه �لسنة، أما ر� القروض فهو حمرم �لكتاب والسنة :الوجه األول

 .في كل الديون من أي مال كانأن ر� البيوع يف أصناف حمددة، أما ر� القروض ف :الوجه الثاين
 :ر� البيوع له سببان

 .إما زRدة يف القدر :السبب األول

 .وإما زRدة يف األجل :السبب الثاين
 :مه الفقهاء إىل قسمنيَّوهلذا قس

 .فضلالر�  :القسم األول

 .نسيئةالر�  :القسم الثاين

ِالذهب )لذهب، واْلف«: واألصل فيهما حديث عبادة َ ِ َ ََّ َِّ ِضة )ْلفضة، واْلرب )ْلرب، والشعري )لشعري، ُ ِِ َِّ َِّ ِ ُِ َ ّ َُ ُُّ ُِ َِّ َّ
ٍواْلملح )ْلملح، والتمر )لتمر مثال مبثل ْ ِِْ ً ِ ِ ْ َّْ َِّ ُِ َ َِ ْ ِْ ٍيدا بيد« هذا لتوقي الزRدة يف القدر »ُِ َِ ً ] )1587(مسلم [ »َ

 .هذا لتوقي الزRدة يف األجل
 .نيإذن ر� البيوع يدور على نوع

 ر) الفضل: النوع األول
 :ـفه بَّعر القسم األول "قسمان":  رمحه هللاقوله
 .يطعم:  أي"مطعوم جنس كل يف الفضل ر�":  رمحه هللاقوله

، هذا احلد الذي ذكره من احلدود اليت ذكرها بعض الفقهاء يف تعريف "ومكيل أو موزون": قوله رمحه هللا
ر� الفضل هو الزRدة يف بيع : ضيق حتديد علة الر� أن يقالر� الفضل، وأفضل منه حىت خنرج من 

إن علة الر� هي الكيل والوزن، أو : ًالبدلني الربويني املتفقني جنسا، هذا تعريف ر� الفضل، سواء قيل
 .علة الر� هي الثمنية، أو علة الر� هي الطعم، أو غري ذلك من العلل اليت ذكرها الفقهاء رمحهم هللا

 على ما اختاره من أن علة الر� هي الطعم والكيل والوزن، واملذهب أن ًبناءاملصنف جاء لكن ما ذكره 
 .ً أو موزوwًعلة الر� هي الكيل والوزن دون ذكر الطعم، وذلك يكون يف غري املطعوم إذا كان مكيال

   



  منصة أسوار املعرفة                                                                                            »فروع الفقه«كتاب 
 

 

  

aswaralm3refa.com ----------------» 2 «----------------منصة أسوار املعرفة  

 ر) النسيئة: النوع الثاين
 مبا ينيف كل جنسني مقيدر� النسيئة هذا  "الفضل ر� علة فيهما احتدت جنسني كل يف": قوله رمحه هللا

ر� النسيئة هو التأجيل :  وميكن أن يعرف مبا هو أوسع من هذا، فيقال.تقدم؛ مطعوم، مكيل، أو موزون
علة الر� فيهما الوزن على ف ؛ً ذهبا بفضةَفإذا بعت .يف بيع البدلني الربويني املتفقني يف علة ر� الفضل

الزRدة يف إن ر� الفضل هو : قلناوقد  .ًاتفقا يف علة ر� الفضل، لكن مل يتفقا جنسا: أي ،ااملذهب هن
املتفقني يف علة الر�، : قلنافًبيع الربويني املتفقني جنسا؛ ذهب بذهب، فضة بفضة، متر بتمر، أما هنا 

ًوهي إما أن تكون كيال أو وزw على ما ذكره فقهاء احلنابلة وفقهاء احلنفي  .ةً

 حكم احتاد العلة واجلنس واختالفهما
 .فإذا اتفقا يف الكيل، ولو اختلف اجلنس، فإنه جيوز ر� الفضل، وال جيوز ر� النسأ -
 .وإذا اتفقا يف اجلنس، وكاw ربويني فهنا حيرم النوعان من الر�؛ ر� الفضل ور� النسيئة -
 ففي هذه احلال حيل فيهما ر� الفضل - وزوننيليسا مكيلني وال م أي -إذا فاتت فيهما علة الر�  و-

 .ور� النسيئة
ًفمثال السيارة مكيلة أو موزونة؟ ليست مكيلة وال موزونة، فيجوز أن تبيع سيارة بسيارتني، ملاذا؟ أل�ما 
ًليسا متفقني جنسا وليسا متفقني يف علة ر� الفضل، فيجوز أن تبيع سيارة حاضرة بسيارتني مؤجلتني؛ 

 . يوجد فيهما ال ر� فضل وال ر� نسيئةألنه ال
 فهمنا من هذا على وجه االختصار أن الر� يف البيوع حمدود حمصور يف أجناس، وليس يف كل أنواع ؛إذن

 .وصور األموال واملبادالت


