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 َفْصٌل

 ِِ ََ ئ ها    َوَيْحُرُم ِرَبا النَِّسِ َْ ِلل َلْئَ  َحَدُهُمَاا َق ِْْ ََ ِِ ِرَبا ال ََّّ ِِ ا فِي  ََ ََ ََ ِِ ا ْئ ي َبْئِع ُكلِّ ِجنِْسَ
 -فِ

 ِِ ل َوالَاْوُزوَقْئ ِِ  .-َكالَاكِئََّْئ

َقا  رَّ ََ ََ ْبِض  َبَطَل.َوإِْن  ََ  َقْبَل ال

 : (1)الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

واملراد براب   ، يذكر رْحه للا يف هذا الفصل أحكام راب النسيئة (َفْصل  ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  
   : وقد دل على حترميه الكتاب والسنة واإلْجاع ،أتخر قبض أحد العوضني  هو :النسيئة

:  ملسو هيلع هللا ىلصمنه قوله  صَّ وكذا يف السنة وخ   ،بق يف مطلع أدلة حترمي الرابسما  :فمن الكتاب 
َا» دد  كونه وسيلة ش  ف  ؛النسيئة راب  إمنا الراب املوصل لراب الفضل هو    :أي  (2)«ِفُالنَِّسيَئةُِالر ََِبُُُُِإَّنَّ

 يف اجلملة. ى حترميهعل ء رْحهم للا وأْجع العلما ،لئَل يصل إىل راب الفضل ؛ يف املنع منه
النسيئة   راب ، بني أنمكيل وموزون بيع جبنسه يفذكر رْحه للا أن راب الفضل يكون  وملا

ِِ ) :راب النسيئة  لذا قال رْحه للا عن ؛من جنسنييف مكيل وموزون  ََ لكونه   ؛ (َوَيْحُرُم ِرَبا النَِّسئ
 .لضموصَلً إىل راب الف

 : توفرت فيه ثَلثة شروطقق إال إذا حمث ذكر أن راب النسيئة ال يت 
ِِ )قال:    : األولُُالشرط والرب جنس، أما إذا كاان    ، مثل: التمر جنس  (فِي َبْئِع ُكلِّ ِجنَْسْئ

 .متر بتمر فسبق هذا يف راب الفضل :من جنس واحد مثل
ا)قال:  :والشرطُالثاين ََ ََ ََ لِ )اجلنسان  :أي (ا ْْ ََ ِِ ِرَبا ال ََّّ ِِ وسبق أن علة راب   (فِي 

والذهب وهي الكيل،  ،فالرب والشعري والتمر وامللح علة واحدة ،الفضل أهنا يف املكيل واملوزون
 الوزن.   :وهي على قول املصنف رْحه للا  ،والفضة علة واحدة
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وإذا اختلفت  ،فهذه علة واحدة وهي الكيل ؛متر برب: االتفاق يف علة راب الفضل مثال
  ئة رايل واشرتى منه ملحًا مب مثل: لو أن شخصًا دخل ُمَلً  النسيئة، دخل فيه رابالعلة ال ي

جنس واحد   ا ومه - عن الشرطني السابقني ملسو هيلع هللا ىلص النيب  لقول ،ألن العلة خمتلفة وزن وكيل ؛جيوز
،ُُفَِإَذاُاْختَ َلَفْتَُهِذِهُاألَُ» :-والعلة واحدة  ت مُْْصَناف  َُكْيَفُِشئ ْ َُكاَنُيًَداُبَِيدُ فَِبيع وا  . (1) «،ُِإَذا

  فاتفق العلماء على أنه ال يدخله الراب،  الوزن كيل والعلة األخرى الوإذا كانت العلة هي 
 شرتى متراً مبئة رايل مؤجلة ال يدخله راب النسيئة. الو  :مثل

َْها  )قال:    : الثالثُُوالشرط   أحد املبيعني نقداً يكون    ال  يشرتط أن   :أي  (َلئَْ  َحَدُهُمَاا َق
 . من جنسني ال يدخله راب النسيئة قداً أحدمها نمن الذهب أو الفضة فإذا كان 

كان ذهباً غري نقد حبديد   ولو ، ايل ال يدخله الراب أبلف ر اشرتى حديداً  مثال ذلك: لو
أي عقد  ،أسلم : أي «ِفَُشْيءُ َُمْنَُأْسَلفَُ» :ملسو هيلع هللا ىلصودليل هذا الشرط قول النيب  ، يدخله الراب
،ُ» ،بيع السلم َُمْعل وم  َُكْيل  َُمْعل ومُ َفِفي َُمْعل ومُ َوَوْزن  ُُ» قوله:  :والشاهد «،ُِإََلَُأَجل  َوَوْزن 

فلما أتى هذا   وزن،ب النقدولوال هذا احلديث حلرم  ،من اشرتى نقداً بوزن جاز  :أي «َمْعل ومُ 
عليه الصَلة والسَلم يف  النيبألن  ؛ينسد ابب السلم لئَلَّ  ؛املوزون ابلنقد شراءاحلديث جاز 

 . الثمن حاالً واملبيع مؤجَلً  دفعفي   يف نسأ املبيع احلديث السابق أذن 
ِِ )  :ل املصنف رْحه للا على الشروط الثَلثة بقولهمثَّ   مث صاع متر بصاع    :مثل  (َكالَاكِئََّْئ

ِِ )  :قال  ،بر ذهب بفضة فهنا يدخله راب النسيئة، وكذلك يدخله راب النسيئة    مثل:  (َوالَاْوُزوَقْئ
فَِإَذاُاْختَ َلَفْتُُ»؛ لقوله عليه الصَلة والسَلم: أخريرم التتجوز الزايدة وحي، فلو ابعه مترًا مبلح

،َُهِذِهُاألَُ ت مُْْصَناف  َُكْيَفُِشئ ْ  . «فَِبيع وا
َقا)فقال:    نيجيوز التأخري يف قبض أحد العوض  بني رْحه للا إىل مىت  مث رَّ ََ ََ والتفرق   (َوإِْن 
ََْبضِ )،  فيه هنا ؛ ض العوضنيومل يتم قب   فإذا تفرقا من خيار اجمللس  ،قبل لزوم العقد  يعين:  (َقْبَل ال
ُبَِيدُ لقوله عليه الصَلة والسَلم: » أي: بطل العقد؛ (َبَطَل )قال:  َُيًدا َُكاَن يعين: يف  «ِإَذا

 اجمللس.
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 :النسأ مثلأن العوضني إذا كاان من جنس واحد حيرم التفاضل وحيرم  فتبني مما سبق 
 وهكذا.   ،ز أرز أبر  ،متر بتمر  ،فضة بفضة ،ذهب بذهب

أو  ذهب بفضة    : من جنسني لكن يف علة واحدة مثل  نإذا كان العوضا  ُ:الثاينُُسمقوال
مثَلً   –ضل  التفاري، أو ملح برب؛ فهذا جيوز فيه  أو متر بشع  ،-  هذا يف الوزن  -  حاسحديد بن

 . وحيرم النسأ فيجب أن يكون القبض يف احلال - مخسة أصواع متر بصاع ملح
علته الكيل، فيجوز فيه التفاضل خر الوزن واآل علته حدمها أ  إذا كان  :الثالثُوالقسم

 . زأبلف رايل تدفعه بعد شهر؛ جيو  لو تشرتي عشرين صاعاً  :مثل ،والنسأ

 وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. وللا أعلم، وصلى للا 
 


