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 :وأنواعهمعناه  ...ر البيوع
، وهذا النوع جاء حترميه يف السنة، : ر البيوع  :وهو نوعانهذا هو النوع الثاين من الر

 .ر فضل -
 .ر نسيئةو -

دة يف األجــــل، فكالمهــــا َّوالفــــرق بينهمــــا أن دة يف العــــدد والقــــدر، وأمــــا ر النســــيئة فهــــو ز  ر الفضــــل ز
دة، لكـــن الـــز دة يف القـــدر، والكميـــة، وأمـــا ر يتضـــمن ز ؛ يف ر الفضـــل الـــز دة خمتلفـــة يف نـــوعي الـــر

دة يف الوقت واألجل والزمنا  .لنسيئة فالز
دة يف الـقــدر: مثاـلــه عـلــى وجـــه التقرـيــب  أو يف األجـــل؟ يف أبيعـــك صـــاع متـــر بصـــاعني مـــن التمـــر، هـــذه ز

؟ ، هذا القدر دِّيف أي أنواع الر  .ة هنا يف الكميةر الفضل، فالز
ه بعــد شــهربعـتـك صــاع متــر بصــاع متــر تعطـيـين  يقــبض  لكــن الـبـائع ملـقـبض صــاع التمــر،املشــرتي اآلن  . إ

ج دة هنـا يف مـاذا؟ هـلل صاع التمر الذي سيقبضه بعد شـهر، َّصاع التمر،  ؟ مل مل يـزدزاد أو  القـدر الـز
دة يفيزد؛ دة الزمنيـةمن   الزمن، األجل، ماذا؟ يف صاع وصاع، الز ل َّ املشـرتي؛ أجـ؟الذي استفاد من الز

 .دفع الثمن وهو صاع التمر الذي سيأيت به بعد شهر، فكان هذا من ر النسيئة
 :بعد هذا التمثيل التقرييب، نقرأ ما ذكره املؤلف رمحه هللا فيما يتصل بر البيوع، يقول

 ".ر البيوع، وهو نوعان: ًنيا"
شئةًإذا عرفنا أن ر ا دة تكون  شئة مقابـل القـرض؛ بسبب البيع، خبالف ر القروضًلبيوع ز دة   ؛ الز

ب إضافة الشيء إىل سببههذا" ر البيوع" :ولذلك قوله  . من 
 : ومعناهر الفضل

ب إضــافة املوصــوف إىل صــفته، عر " ر الفضــل:األول: وهــو نوعــان": يقــول هــو " :ـفـه بقوـلـهَّهــذا مــن 
دة يف أ  الـثمن واملـثمن، عنـدما ان مهـالبـدالانتبـه إىل هـذا املعـىن؛ . "ًحد البدلني الربويني املتفقـني جنسـاز

 ألن املبادلــة وقعــت عليهمــا، أنــت أخــذت هــذا والطــرف اآلخــر ؛أعطيــك هــذا مقابــل هــذا فهــذان بــدالن
خــذ الكتــاب وزيــد و، عنــدما تكــون املبادلــة بينهمــا؛ عمــروأخــذ هــذا، هــذا زيــد وهــذا عمــر خــذ املــاء،  

دة يف أحد البدلني، يعين:  هنافيقول عند .فهذان بدالن  املعاوضـة وعقـد البيـع، ا متت عليهمـْذينل الالز
دة يف أحد البدلني   إما الثمن وإما املثمن، لكن هل هذا يف كل بدلني؟ز

دة أصــال، عـنـدما أبيـعـك قلمــا ألن البي؛ ال:اجلــواب ًعــات يطـلـب فيهــا اـلـز ً لني فاُ دة يف العــد ـبـر د، عـنـد ز
ًليست شيئا واحدا مقابل شيء واحد دة ممنوعة يف أشياء حمددة وليست يف كل املبادالتً  .، إمنا هذه الز

دة يف أحد البدلني الربويني": ولذلك قال  .هذا القيد األول؛ أن تكون املبادلة بني ربويني، "الز
 ما هو املال الربوي؟
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لربــويني؟ الربــو لربــوي هــو املــال الــذي جيــري فيــه الــرومــا املقصــود   والــر ال ،ن مثــىن ربــوي، واملقصــود 
 ألن املبادلـة ، ملـاذا؟يصـح ًجيري يف كل األموال، لو بعتك اآلن كتا بكوبني من املاء، يصـح أو ال يصـح؟

؛ أمـوقعت على  وال الـر حمـدودة بعـدد يف قـول بعـض أموال غري ربويـة، هـذه أمـوال ليسـت مـن أمـوال الـر
 وإمنـــا أـمــوال ،أهـــل العـلــم، وبوصـــف يف ـقــول مجاعـــة ـمــن أهـــل العـلــم، ـفــاألموال الربوـيــة ليســـت كـــل األـمــوال

ْلفضــة، « :األصــناف الســتةيف ُحمــددة، أصــلها حــديث عـبـادة ـبـن الصــامت  ـلـذهب، واْلفضــة  ِاـلـذهب  ِ َِّ َِّ ُِ َ ِ َ ََّ َُّ
لْــرب، والشــ َّوالْــرب  َ َُِّ ُِ ْلمـلـحُّ لتـمـر، واْلمـلـح  لشــعري، والتـمـر  ِعري  ْ ِْ ِِ ِ ُِ َ َِ ْ َّْ َُّ ِ ِ َِّ  --- )١٥٨٧(أخرجــه مســلم +++  »ُ

 .ل الستة هي أصول األموال الربويةهذه األموا
دة يف القـدر، ومـن النسـأم البيـع مـن الفَلْسـَ بذهب، هنا ال بد مـن أن ياًفإذا بعت ذهب لـذلك و، ضـل، الـز

لــــذهب، : أي»ِبَهَّذلــــِ ُبَهَّالــــذ« :قــــال لــــذهب، معاوضــــة الــــذهب  بيــــع الــــذهب  مبادلــــة الــــذهب 
لشـعري، والتمـر «: هذا معىن قولهلذهب،  لْـرب، والشـعري  ْلفضـة، والْـرب  لذهب، واْلفضة  ُالذهب  ْ َّ َ َ َ َِ ِِ َِّ َِّ ِ ِ ُِ ّ ُُ ُُّ ِ ِ َِّ َُّ ِ َ ََّ َّ

ْلمـلـح ِلتـمـر، واْلمـلـح  ْ ِْ ِِ ُِ َ ِ ْ ِِال مبْثـِمـ«: ـقـال »َّ دة يف الـقـدر، كيـلـو ذهــب بكيـلـو ذهــب، كيـلـو :أي؛ »ٍلـْثـً  ال ز
 ال عـربة ،ًال مبثـل، ولـو تفاوتـت اجلـودةْثِفضة بكيلو فضـة، صـاع بـر بصـاع بـر، صـاع شـعري بصـاع شـعري، مـ

 .بتفاوت اجلودة
ِِال مبْثِم«: وأما ما يتعلق ببقية احلديث، قال ِدا بَ، يٍلْثً دة يف األجـل وهـو زالـ ملنـع التأجيـل، الـذي هـو »ٍدَيً

ِِال مبْثِم« :ر النسيئة، فقوله ِدا بَي«، ليسلم من ر الفضل، و»ٍلْثً  . ليسلم من ر النسيئة»ٍدَيً
 


