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 :ي الشارع عن الغرر ليس على إطالقه
ي الشارع عن الغرر، ال ميكن محله على اإلطالق : ُومما ينبغي مالحظته يف معرفة الغرر املمنوع" َّأن 

َُّالذي يقتضيه لفظ النهي، بل جيب فيه النظر إىل مقصود الشارع، وال يـت َّبع فيه اللفظ مبجردهَّ َّ فإن ؛َّ
ب ا َّلبيع، وليس ذلك مقصودا للشارعذلك يؤدي إىل إغالق  ٍ إذ ال تكاد ختلو معاملة من شيء ؛ً ٌ

َّ أوصافا للغرر املؤثر، البد من وجودها، وهي كما -رمحهم هللا-ُمن الغرر؛ ولذلك اشرتط العلماء  ِّ ً
 ".يلي

ًإذا اآلن املؤلف يشرع يف بيان األوصاف اليت إذا وجدت يف العقد أو يف الغرر كانت سببا للمن َ ِ ُ ع، فليس ً
ًكل غرر يف املعامالت متنعه الشريعة، اآلن تذهب إىل املكتبة وترى كتا أعجبك عنوانه فتشرتيه، أنت  ٍ

 ً بتفاصيل الكتاب، أم أن هناك شيئاًعلمت شيئا من حال الكتاب، لكن هل علمت كل ما يتعلق
ِتـعمل يف الكتاب هذار الذي اس؟ هناك أشياء خفية، الغراًّخفي ْ  لتعرف متاسك ؛جودته تعرف هل: ُ

ُأوراقه؟ جودة الورق، ونوع هذا الورق هل يـفتش كل من اشرتى الكتب عن جودة الورق، ويبحث عن  َُِّ
ا، فالشريعة مل توقف  نوعه؟ ٌكل هذه أمور ختفى على املشرتي، لكنها مأذون فيها؛ ملشقة طلب العلم 

 . املعامالتهذا النوع من املعامالت؛ ألن الغرر ال ميكن إلغاؤه يف كل
ئيات، غسالة، ثالجة، هل تذهب وتفتش يف تفاصيل الثالجة،  ًتذهب وتشرتي جهازا من حمل الكهر

ها، وما إىل ذلك، وتفتش يف داخلها، كيف وضعوا ك، ونوع األسالك اليت توصل أجزاءوتوصيل األسال
ا وما إىل ذلك؟ ما تـفتش عن هذا، يكفيك اسم الشركة واجل َُِّما حيفظ برود ا، فثمة ُ َّودة اليت عرفت  ِ ُ

 .غرر يف املعاملة
 أن الشريعة مل متنع كل غرر يف املعامالت، إمنا منعت الغرر على حنو حمدد ومقيد :َّفدل هذا على

 . اآلن يف ضوابط الغرر املؤثر يف املعامالت-رمحه هللا-ِّوصاف، هذا ما سيبينه املؤلف 
يعين البد أن تكون هذه األوصاف موجودة يف ، "ِّللغرر املؤثرًأوصافا  ُولذلك اشرتط العلماء" :يقول

البد من وجودها إلثبات حكم التحرمي، وهي كما يلي، وهي أربعة . ًالغرر؛ حىت يكون سببا للمنع
 : األولأوصاف، الوصف

 :الوصف األول من أوصاف الغرر املمنوع
ًأن يكون الغرر كثريا غالبا على العقد: ًأوال" ً ُ: 

لكلية، وذلك ُّ إذ ال ميكن التحر؛ العلماء على أن يسري الغرر ال مينع صحة العقودفقد أمجع ز منه 
جرة، مع اختالف الناس يف استعمال املاء، أو ٍضَوِكجواز شرب ماء السقاء بع ، ودخول احلمام 

ِمكثه  ."َّم يف احلمام، وما أشبه ذلكُ
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ً أن يكون الغرر كثريا غالبا على العقد، فإذا كان الغرر غري غالب على ، إالهذا مما ال متنعه الشريعة ً
َالعقد، إمنا فيه غرر لكنه غرر مأذون فيه، غرر متسامح فيه، غرر ليس هو الغالب يف العقد مما ميكن أن  ُ

َِعوض، ودخول بَّيتطرق للمعاملة، فعند ذلك ال حرج يف هذا الغرر، ومثل له جبواز شرب ماء السقاء 
جرة  .احلمام 

جرة، هل يعرف املؤجر  جرة اآلن إذا أعد مكان لالغتسال، أو مكان لقضاء احلاجة  ِّدخول احلمام  َّ ِ ُ
لنظر  لنظر للناس،  لنظر حلكم سيستهلك الداخل من املاء، أم االستهالك متفاوت  جم الشخص، 

ِّمثة أمور كثرية وتفاصيل عديدة تؤثر  لنظافته وعدم نظافته؟ َيف قدر املاء املستهلك، أو يف قدر االنتفاع َّ
ول اخلالء  إذ إن العقد على دخ؛ً عنه؛ ألن الغرر ليس غالباٌّ، لكن ذلك معفولدخول إىل هذا املكان
ُّأو دخول املكان للتنظ  .فَ

لبوفيهات املفتوحة، فإن   رسم للدخول يف مكان الغالب يف البوفيه املفتوح هو فرضومنه ما يتعلق 
الطعام حبري، :  يدخل على عماه يقول لهالطعام خيتار فيه ما يشاء، وله أن يعرف نوع الطعام، يعين لل

ًمما جرى به عرف أصحاب املأكوالت، ويدخل عالما مبا سيشرتي، لكن  الطعام شرقي، الطعام كذا، ِ ُْ
ًنه؛ ألنه ليس غالبا يف ٌّنفس الداخل، فمثل هذا الغرر معفو عالقدر ال يعلمه، ال البائع، وقد ال يعلمه 

 .العقد


