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 :الغرر يف اللغة
 :منع الغرر :األصل الرابع"

ُاملطلب األول ِتعريف الغرر: ُ ُ: 
ُّالغرر يف اللغة ُّ، وهو دائر على معىن النقصان، واخلطر، والتعرض للهلكة، )ََّغرر(اسم مصدر لـــ: ََ ٌ

 .واجلهل
 ." العلماء يف تعريفه متقاربةأما يف االصطالح؛ فعبارات

ملعىن ا ُّدائر على معىن النقصان، واخلطر، والتعرض للهلكة، ":للغوي للغرر يقولًإذا فيما يتعلق  ٌ
 :يدور على هذه املعاين األربع َُّ يعين كالم الشراح من أهل اللغة ملعىن الغرر،"واجلهل

 .النقصان )١
 .اخلطر )٢
َالتعرض للهلكة، وهو ال خيرج عن اخلطر )٣ َ َ. 
 .واجلهل )٤

 :ثة أمورترجع معاين الغرر إىل ثال: ُفيمكن أن نقول
 .النقصان .١
 . اخلطر .٢
 . اجلهل .٣

ُ فيطلق الغرر ويراد به  .اجلهل: ُن، ويطلق الغرر ويراد بهالنقصا: ُاخلطر، ويطلق الغرر ويراد به: ُ
 :تعريف الغرر يف اصطالح الفقهاء

 :ُأما معانيه يف كالم الفقهاء فذكر مجلة على اختالف املذاهب يقول
ُّفه السرخسي، فقالَّفعر" ِ ْ َ  ."))َما يكون مستور العاقبة: َلغررا: ((َّ

 .، هنا جاء اجلهلًيعين جمهوال
ًوعادة  إخواين احبث عن الرابط بني التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، البد أن يكون هناك خيط، قد 
ًيكون خيطا رفيعا، قد يكون املعىن اللغوي أوسع من املعىن االصطالحي، وأحيا يكون العكس، يكون  ً ً

 . االصطالحي أوسع من املعىن اللغوياملعىن
دة، لكن-يف اللغة-ُالطهرة : ًفالزكاة مثال ٌّحق شرعي: ها يف االصطالح الشرعي، والنماء، والز ٍ يف أموال ٌ

ٍخمصوصة، لفئة خمصوصة، يف وقت خمصوص والصالة يف الشرع كذلك . فهو أضيق من التعريف اللغوي. ٍ
 .أضيق من املعىن اللغوي
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يت يف املعىن االصطالحي ما هذا هو الغا ًلب أن التعريف االصطالحي يكون أضيق، لكن أحيا قد 
 .هو أوسع من املعىن اللغوي

ًما شك يف حصول أحد عوضيه، أو املقصود منه غالبا: ((ُفه ابن عرفة، فقالَّوعر" َ ِ َّ ُ((." 
 .ًإذا هنا عند خطر، عند نقصان، عند جهل

 .  تعريف ابن عرفة للغرركل هذه املعاين موجودة يف
 ".))ُ عنه أمره، وخفي عليه عاقبتهما انطوى: الغرر: ((، فقالفه الشريازيَّوعر"

ي معىن من معاين اللغة؟ نقصان؟ خطر؟ جهالة؟ اجلهل  .هذا متصل 
 ".))ُيس أحدمها أظهرَّما تردد بني أمرين، ل: ((فه أبو يعلى، فقالَّوعر"

 .خطر، وجهالة
 ."))هو اجملهول العاقبة: ُالغرر: ((سالم ابن تيمية، فقالفه شيخ اإلَّوعر"

 :التعريف االصطالحي اجلامع املانع للغرر
نه" لنظر إىل هذه التعريفات، يتبني أن أمجعها هو تعريف الغرر  َّو َما ال يـعلم حصوله، أو ال : َّ ْ ُ

 ."تعرف حقيقته ومقداره
َما ال يـعلم حصوله، أو ما ال تـعرف حقيقته ". ُهذا أمجع ما يقال يف تعريف الغرر، وهو جامع مانع ْ ُْ َ ُ

 ".ومقداره
َما ال يـعلم حصوله" ْ  أخي أ : ُ بعتك سياريت املسروقة، هذا غرر أو ال؟ سياريت سرقت فجئت قلت،"ُ

بعتك وقد ، اًمسني ألفخب أن تباعمكن من املكم؟ السيارة ب. ِأ أشرتيها منك: سياريت مسروقة، قلت
ا مسروقة، قد حتصل، وقد ال حتصل، هذا غرر أو ليس غررا؟ ها بعشرة آالف؛ أل  . غررًإ

َما ال يـعلم حصوله"ًإذا  ْ كبيع الشارد الغائب الضائع املسروق، كبيع الطري يف اهلواء، وبيع السمك يف  "ُ
 .؟ الغررماذامجلة بيع املاء، كل هذا قد حيصل وقد ال حيصل، فهو من 

 .هذه الصورة األوىل
َ بعتك ما :، قلت لك"أو ال تعرف حقيقته ومقداره": املعىن الثاين الذي أشار إليه يف التعريف قال ُْ ِ

الت، ف ما  تعلم حقيقته أو ال؟ ما تعلم حقيقته، ًئاَِْقبلت، أنت اشرتيت شي: إذا قلتيف جييب بعشرة ر
ال يساوي نديل امل، ميكن أن يكون مساعة، ميكن أن يكون هذا ًن مندياليف جييب؟ ميكن أن يكوالذي 

ًال، فهذا ال يـعلم حقيقته، فصار البيع غررـ مبائة ريًمثال، وهذه مساعة اً واحدًاالـري َْ ً أو ليس غررا؟ غرر، اُ
 .خطر، ما يعلم اإلنسان حقيقته

َْب، فهنا ال تـعلم حقيقتهدهن عود طيأن يكون وميكن  ُ ُ. 
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َْ تعلم حقيقته لكن ال يـعلم مقداره، قلت لك:ر الثايناألم ُْبعتك ما يف جييب من األقالم، أنت اآلن : ُ ِ
 عرفت حقيقة املبيع، ما هي حقيقة املبيع؟ أقالم، لكن تعرف كم هي؟ مقدارها؟ قلم؟ قلمان؟ ثالثة؟

لتايل ال تتبنيعشرة؟ ما تدري، قد ي َ أنه قلم واحد، أو أنه أكثر من ذلك، و  .علم مقدارهٌ
 :فالغرر دائر على هذا املعىن هو

 َْكل ما ال يـعلم حصوله، هذه صورة ُ ُّ ُ. 
 نية َْ أو ال تـعلم حقيقته، هذه صورة  ُ . 
 َْأو ال يـعلم مقداره ُ. 

 :فالغرر يدور على هذه املعاين الثالثة
َْما ال يـعلم حصوله .١ ُ. 
َْما ال تـعلم حقيقته .٢ ُ. 
َْما ال يـعلم مقداره .٣ ُ. 

 . يف تعريفهجة الغرر املندرهذه هي أنواع
 


