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 :أنواع الر
 : َّوأما يف اصطالح الفقهاء؛ فيتناول أمرين يف اجلملة"

 ):ر القرض(َّر اجلاهلية : ًأوال
دة يف الدين مقابل التأجيل  ."وهو الز

ق علــى لــُالــر يطيعــين  "َّوأمــا يف اصــطالح الفقهــاء؛ فيتنــاول أمــرين يف اجلملــة": قــال املصــنف رمحــه هللا
 :شيئني يف اجلملة

 . ر القرض:األول
 .ر البيوع: الثاينو

دة لز  .وهذان النوعان إليهما يرجع معىن الر االصطالحي اخلاص املتعلق 
 :ر القرض ومعناه

ب إضـافة الشـيء إىل سـببه، ر : األول مضـاف، والقـرض مضـاف إليـه، وهـو مـن ر القرض، وهذا من 
دة يف القـرويعـين ب إضافة الشـيء إىل سـببه،  ض، الـر الـذي سـببه القـرض، وهـذا هـو ر اجلاهليـة، الـز

كـلـــوا اـلـــر أضــــعافا ﴿: اـلـــذي جــــاء القــــرآن بتحرميــــه، يف ـقـــول هللا عــــز وجــــل ً أيــهـــا اـلـــذين آمـنـــوا ال  َ ْ َ ََ َِّ ُ ُ َْ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ
ًمضاعفة ََ َ  .]١٣٠:آل عمران[﴾ُ

ن ر اجلاهلية كلـه موضـوع إ«:  عندما قـالوهو املقصود بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع يف خطبة عرفة،
لـــر  ]  بنحـــوه)١٢١٨( أخرجـــه مســـلم [ »حتـــت قـــدمي الـــذي وضـــعه حتـــت قدميـــه هــــو ر فاملقصــــود 

لنــوع األول، وعليــه دارت أدلــة القــرآن  فــإن أدلــة ؛اجلاهليــة، الــذي كــان بســبب القــروض، هــذا مــا يتعلــق 
َوـمـا آتـيـ﴿:  ـقـول هللا تـعـاىلاومنهــ؛  اـلـرالـقـرآن مجيعهــا ـتـدل عـلـى حتــرمي هــذا الـنـوع مــن َ ِتم ـمـن ر لريبـــو يف َ َ َُِْ ً ِْ ْ ِ ُ

َأمو ِال الناس فال يـربوا عنَْ ُ َْ َ ِ َّ َِّد اهللِ كلـون الـر ال يـقومـون إال ﴿:  ومنها قوله تعـاىل]٣٩:الروم[﴾َ َِّالـذين  َ َُ َُ َُ َِّ ُ ْ َ ِ َّ
َكما يـقوم الذي يـتخبطه الشيطان من ا ِ ُ َ ُْ َّ ُ ََّ َ َ َِ َّ ُ ُ ِّْلمسََ ت الـر ]٢٧٥:البقـرة[﴾َ  فكـل مـا ذكـره هللا تعـاىل مـن آ

، وأشدها، كما أنه أوسعها دائـرة، فهـو يـدخل ِّاحملر ًمة يف القرآن املراد به ر القروض، وهو أغلظ أنواع الر
 .يف مجيع األموال بال استثناء

 :ًإذا ر القروض يتسم بثالث مسات
 .أن حترميه جاء يف القرآن: ًأوال
 .أنه يدخل يف مجيع األموال: ًنيا
 .أن سببه القرض: ًلثا

 .هذه ثالث مسات متيز ر القرض عن ر البيع
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دة يف اـلـدين: "ـفـه املؤـلـف رمحــه هللا بقوـلـهَّوـقـد عر ـمـة، اـلـدين هــو ـمـا ذ يف اـملـال الثاـبـت يف ال: يـعـين"وهــو اـلـز
دة يف اـلـديذثـبـت يف ال هــي ر الـقـروض، ـفـإذا زاد يف ون مقاـبـل التأجـيـل ـمـة ـمـن اـملـال، ويقابـلـه الـعـني، ـفـالز

خــري قبضـــه، فإنــه عـنــد ذلــك يكـــون مــن ر الـقــروض، ســواء كـــان املنشـــأ ذالــدين الثاـبــت يف ال مــة مقاـبــل 
 .للدين القرض أو كان املنشأ للدين غري القرض

 :صور لر القرض
ا بعد شهر،ـ ألف ريواقرتض زيد من عمر: ثال ذلكم تيه  أللـف قـالال، على أن   : فطالبه بعد شهر 

 مــا عـنـدي، قــال : قــال، فلمــا جــاء ليســتويفوزيــد لعمــرمــن؟ يف ذمــة مــة ذمــا عـنـدي، األـلـف اآلن دـيـن يف 
، هذا هو ، مقابل التأجيلالتأجيلماذا؟ مثن ال هذه مثن ـال، اآلن املائة ريـًأؤخرك شهرا وزد مائة ري: وعمر

ا من أصله  .ً ألنه أقرضه ألفا؛ًا كانت قرضار القروض، واملعاملة واضح أ
تيــــ مباـئــة ريـــً إذا اشـــرتى اإلنســـان مـــن شـــخص كتـــا؛صـــورة أخـــرى تنـــدرج يف ر القـــروض  هال، علـــى أن 

الت، :  مـا عنـدي، قـال صـاحب املكتبـة:لثمن بعد أسبوع، فجـاء بعـد أسـبوع قـال أؤخـرك وزد عشـرة ر
دة يف الدين مق؛من ر القروضًأيضا هذا   .ابل التأجيل ألنه ز

 
 


