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 :ر النسيئة ملحق بر اجلاهلية

َوأحلقــت بــه أيضــا بيــع النســاء، " َّ َّالتأجيــل والتــأخري: أي-ً َ إذا اختلفــت األصــناف؛ ألن النســاء يف -َّ َّ َّ
َ الربــويني املتفقــِْنيَضــَوِأحــد الع َّ دةْنيِّ  بعــد ذكــر -ملسو هيلع هللا ىلص-النــيب  ولــذلك قــال؛ يف علــة الــر يقتضــي الــز

ٍـفـإذا اختـلفــت هــذه األصــناف، فبيعــوا كـيـف شــئـتم، إذا كــان ـيـدا بـيـد« :األصــناف الســتة ِ َِِ ًِ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ َْ َ ْْ ُ َ َُ َ ْ ََ ْ ِ ِ  أخرجــه [»ََ
 ])١٥٨٧(مسلم 

 :ًالقرض جير نفعا ملحق بر اجلاهلية

ًوـيـدخل يف ـهـذا املـعـىن الـقـرض جيــر نفـعـا ُّ دة يف الـقـرض، ُ ِّـفـإن اإلمجــاع منعـقـد عـلـى حتــرمي اشــرتاط اـلـز ٌ َّ .
َّفنصوص حترمي الر تتناول كل ما تقدم من األقسام ِّ ُ." 

 ؟يت هي ماذاال

 ر اجلاهلية. 

 ور البيوع . 

 ور النساء وهو من ر البيوع َّ. 

 وكذلك كل قـرض ٍ ً جر نفعا، فإنه يدخل فيما جاءت النصوص بتحرميه من الرَْ َّ َ. 

َّفنصوص حترمي الر تتناول كل ما تقدم من األق" ِّ ذا يتبني أن وجود الر يف املعـامالت سـبب ُ ٌسام، و َّ
 ".ًلتحرميها، ومنعها شرعا

ا  : ربويةضرورة احلذر والتأين وعمق النظر عند احلكم على معاملة ما 

ُإال أن احل" ن هذه املعاملة ربويةٍكم يف كثريَّ ٌَّ من األحيان،  ن رشيد، ٍ أو ال، حيتاج إىل نظرَّ ٍّ عميق، و
لتشـديد، فـإن ذلـك حي ُْفليس الفقـه  َّه كـل أحـد، إمنـا الفقـه الرخصـة مـن الثقـة، وقـد نبـه إىل ذلـك ُنِسـَّ ِّ ُّ َّ ُّ

ٍب الر من أشكل األبواب على كثري من أهل العلم: (( فقال-رمحه هللا- ٍابن كثري ِّ((". 

ذن مبعاملـة ً؟ يعين من أكثرها إشكاال، وذلك يف "أشكل"معىن ما  ٍحتقيـق وصـف الـر املحـرم، جتـد عاملـا  َ ً َُّ ًويبيحها، وآخر حيرمها ومينعها؛ بناء على اخ ُ  .تالفهم يف حتقق وصف الر ووجودهُِّ

ِّفالواجب التحري" َّ والتأين يف احلكم، حىت إذا مل يصب الباحث السداد، فال أقل من املقاربةَّ َّ ُ َّ". 


