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 :ر النسيئة: النوع الثاين من أنواع ر البيوع
 :النوع الثاين من أنواع الر

خري القبض يف أحـد البـدلني الربـوي: َّر النسيئة: َّالثاين" َّوهو  ِّ ، َّني املتفقـني يف علـة الـر لـيس أحـدمها َّ
 ".ًنقدا

دة، وقلـنــامــاذا؟ علــى ذكــر قبــل قليــل أن الــر ـمــداره علــى  دة يف القــدر وإـمــا أن  إمــا :الــز أن تكــون الــز
دة يف األجــل واـلـزمن، هـنـ خــري القــبض:  يقــولاتكــون اـلـز دة يف األجــل. وهــو   وـلـذلك ؛خــري القــبض ز

دة يف األجل بتأخري القبض:بعضهم يقول  . ر النسيئة ز
خري القبض يف أي مـال؟ قـال مـا املبادلـة مـن  جـرى بينهْلـذين ال:، أي"يف أحـد البـدلني الربـويني": لكن 
، يف ر الفضـل، "ًاملتفقني جنسا":  العبارة؛ هناك قالَّلكن هنا غري .األموال الربوية وهي األصناف الستة

ِفـــإذا اختـلفـــت هـــذه «: ألن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال ملـــاذا؟. "املتفقـــني يف علـــة الـــر": وهنـــا قـــال يف ر النســـيئة ِ َ ْ ََ َ ْ َ ِ َ
ُاألصــناف َ ْ َ ُفبيعــوا كيــف شــئـتم« صــناف الربويــةيعــين األ» ْ ْ ِ َ ْ َ ُ َِإذا كــان يــدا بيــد« بشــرط »َِ ً َ َ َ َ  أخرجــه مســلم [ »ِ

دة يف األجل]) ١٥٨٧( دة يف القدر، لكنه منع الز  ألجل ؛فأجاز النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند اختالف األصناف الز
دة يف األجل من الر احملرم الذي جاءت الشريعة   . ملا يرتتب عليه من فساد األموال؛هتحرميبأن الز

 :أصول األموال الربوية قسمان
 ســـتة أصـــناف، هـــذه  كـــم؟ أصـــول األمـــوال الربوـيــةَّ العلمـــاء ذكـــروا أن"املتفـقــني يف عـلــة اـلــر": فقوـلــه هـنــا

لنظر إىل األصول الستة؛ قاألصول الستة تن ذهـب، فضـة، (سم إىل قسمني، وميكن مجع هذين القسمني 
ت يف اـملــــذكورات؟ )  متـــــر، مـلــــحشـــــعري،ـبــــر،  ات متقـــــار ن، اـلــــذهب والفضـــــة متقـــــارهـــــل هـنــــاك متشـــــا

 :متقاربة؛ ولذلك قسموا األصناف الستة إىل قسمني) بر، شعري، ملح، متر(واألصناف 
 .ذهب وفضة -
 .واألصناف األربعة -

املتفقـني يف علـة ":  هنـافجعلوا األصناف األربعة متفقة يف العلـة، والـذهب والفضـة متفقـة يف العلـة، فقولـه
ًّ مـثـل اـلـذهب والفضــة، ومـثـل اـلـرب والشــعري؛ إذا بعــت بـــرا بشــعري أو ـبـر"اـلـر ًّ  بتمــر، بعــت صــاع ـبـر بعشــرة اُ

، زـيـدوا ـمـا »ْمُتْئـِشــ َفـْيـَوا كُيـعـِبَف«اختلـفـت األصــناف أـلـيس كــذلك؟  ؛ جيــوز أو ال جيــوز؟أصــواع ـمـن التمــر
دة، ، بتمر هنا اختلف اجلنس مع اتفاق العلةاًّعت بر، إذا ب»ٍدَِي باًدَ يَانَا كَذِإ« شئتم،  فال إشكال يف الـز

، والنـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـالا ألن الصـنفني متفقـ؛لكن ال بد من التقابض يف اجمللـسو ْإذا اختـلفـت «: ن يف علـة الـر ََ َ ْ َ ِ
ٍهذه األصناف، فبيعوا كيف شئـتم، إذا كان يدا بيد ِ َِِ ًِ َ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ ِ«. 

دة،ًنقـدا، ففـي هــذه احلـال جيـوز الفضـليكـون أحـد البـدلني لكـن عنـدما  ً وجيـوز التـأخري، أشـرتي ـمتـرا ، الـز
لـذهب بعـد شـهر اختلفـت األصـناف، كالمهـا مـال ربـوي، لكـن جيـوز أو ال جيـوز؟  ؛بذهب على أن آيت 
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 وجيــوز نــه جيــوز النســأًحــد العوضــني نقــدا فإاختلفــت هــذه األصــناف، واإلمجــاع منعقــد علــى أنــه إذا كــان أ
 .الفضل

 .وهلذا ر النسيئة مقصور فقط على ما إذا اتفقت األصناف يف علة الر
 :الراجح من أقوال الفقهاء يف علة األموال الربوية

 ؟ يف األصناف الستةطويلة متشعبة، وهي ما هي علة الروهنا يقود البحث إىل مسألة 
ـــا الثمنـيــة مطلقـــا، وهـــذا أحـــد األـقــوال يف عـلــة اـلــر يف اـلــذهب والفضـــة، اـلــراجح  ًمـــن أـقــوال أهـــل العـلــم أ

 .املسألة
 وهـــو ، القـــوت ومـــا يصـــلحه، هـــذا أقـــرب األـقــوال فيمـــا يتعـلــق بعـلــة اـلــرالعـلــةوأمـــا يف األصـــناف األربعـــة ف

مــذهب اإلمــام ماـلـك رمحــه هللا، واختيــار شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وابــن القــيم ومجاعــة مــن أهــل التحقيــق، 
 .م شيخنا ابن عثيمني رمحه هللامنه

ُولكون هذه املسألة طويلة فنحن نقتصر على هذه اإلشارة حىت فقط يفهم التعريف الذي ذكر يف تعريف  ُ
خري القبض يف أحد البدلني الربوي": ر النسيئة وهو قوله َّوهو  َّني املتفقني يف علة الرِّ َّ". 

ً إما الثمنية مطلقا، وهذا يف الذهب والفضة، وإما القـوت ومـا :واحد من أمرينعلى الراجح علة الر إذن 
 ).الرب والتمر والشعري وامللح(ُيصلحه وهو األصناف األربعة 


