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 :الضابط الثاين من ضوابط الغرر املؤثر
ٍكن التحرز من الغرر، دون حرجُأن مي: ًنيا" ُ ُّ َّ َ  ." ومشقةِ

ال ميكن أن يتحرز منه  فإن كانه، أن ميكن التحرز من: ِّهذا الضابط الثاين من الضوابط يف الغرر املؤثر
 .فإنه ال إشكال فيه

 :يقول يف تفصيل هذا الضابط
َّلم، على أن ما ال ميكن التحرز فيه من الغرر إال مبشقة، كالغرر احلاصل يف ُفقد أمجع أهل الع" ُّ َّ َّ

َّأساسات اجلدران، وداخل بطون احليوان، أو آخر الثمار اليت بدا صالح بعضها دون بعض، فإنه  َ ُ
ُمما يتسامح فيه، ويعفى عنه ُ". 

ٌفكل ما ال ميكن التحرز منه من الغرر فهو مأذون فيه، فإن كان ٌ ميكن أن يتحرز منه فإنه غرر ُّ  .مؤثرَّ
 :الضابط الثالث من ضوابط الغرر املؤثر

َّ تدعو إىل الغرر حاجة عامةأال: ًلثا" ٌ: 
َّفإن احلاجات العامة تنزل منزلة الضرورات، قال اجلويين ُ َاحلاجة يف حق الناس كافة تنزل منزلة : ((َّ َّ ُ َّ َّ ِّ

َّ ما لو تركه الناس لتضرروا يف احلال، أو املآل، فإذا دعت ُّ هي كل،، وضابط هذه احلاجة))الضرورة
ِّ ال تتم إال به؛ فإنه يكون من الغرر املعفو عنه، قال ابن رشد يف ٌ فيها غررٍحاجة الناس إىل معاملة
ِّوإن غري املؤث: ((ِّضابط الغرر غري املؤثر ٌر هو اليسري، أو الذي تدعو إليه ضرورة، أو ما مجع بني َّ

 م ما حيتاج الناس إليه، من البيع، ألجلِّرَُوالشارع ال حي: ((، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية))أمرين
ُ من الغرر، بل يبيح ما حيتاج إليه من ذلكٍنوع ُ.(( 

حة ما تدعو احلاجة إليه من الغرر ُومما استدل به أهل العلم على إ ِّأحاديث النهي عن بيع الثمار : َّ َّ ُ
َِّى رسول اهلل «: -رضي هللا عنهما-منها حديث ابن عمر، حىت يبدو صالحها، و ُ َُ َ ِصلى هللا عليه -َ َْ َ ُ َّ َ

َوسلم َّ َ ى اْلبائع واْلمبـتاع-َ َ عن بـيع الثمار حىت يـبدو صالحها،  ََ ْ َ ْ ُْ َ َ ََ ِْ َِ ََ ُ َ َ ََ َ ُ َّ ِ ّ ، )٢١٩٤(البخاري أخرجه [ »ِ
 ])١٥٣٤(ومسلم 

ُ أرخص يف ابتياع مثر النخل بعد بدو صالحها م-ملسو هيلع هللا ىلص-َّأن النيب : ووجه الداللة ِّ ًقاة إىل كمال ْبَّ
حة ما تدعو إليه احلاجة من الغرر َّصالحه، وإن كان بعض أجزائها مل خيلق، فدل ذلك على إ َ ُ." 

َإذا ما ال تدعو إليه احلاجة العامة من الغرر فإنه ال يؤذن فيه، وكل ما د ر فإنه عت إليه احلاجة من الغرً
 .ذن فيهيؤ

ًة يف بيان الغرر املؤثر حترميا، أو الغرر املأذون فيه شرعا يف املعامالتدهذه هي القاع ً.  
 : من ضوابط الغرر املؤثررابعالضابط ال
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بع: ًرابعا" َأن يكون الغرر أصال غري  ً ُ: 
ًفإن الغرر التابع مما يعفى عنه؛ ألنه يثبت تبعا ما ال يثبت استقالال، قا ً ُ ل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف َّ

ُّز النيب َّوجو: ((بيان دليل ذلك ع خنال قد أبرت أن ي-ملسو هيلع هللا ىلص-َّ َ إذا  ُِّ ا، فيكون قد ً ُشرتط املبتاع مثر
ِّاشرتى مثرة قبل بدو ُ ِصالحها، لكن على وجه التبع لألصل، فظهر أنه جيوز من الغرر اليسري ض ً ًمنا َّ
 ".)) من غريهًوتبعا، ما ال جيوز

َى «:  كما تقدم يف حديث عبد هللا بن عمر-ملسو هيلع هللا ىلص-َّفشراء الثمرة قبل بدو صالحها حمرم؛ لنهي النيب  َ
َِّرسول اهلل  ُ ُ َصلى هللا عليه وسلم-َ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ ى اْلبائع واْلمبـتاع-َ َ عن بـيع الثمار حىت يـبدو صالحها،  ََ ْ َ ْ ُْ َ َ ََ ِْ َِ ََ ُ َ َ ََ َ ُ َّ ِ ّ ِ«. 

ع بستا فيه خنل والنخل فيه مثر مل يـ َلكن لو   صالحه، جيوز أو ال جيوز؟ جيوز ملاذا؟ ألن الثمر مع ُدْبً
بع  .ٌأنه داخل يف البيع 

ًومثله أيضا بيع الشاة احلامل، لو جاء من يشرتي محل الشاة، عندك شاة وبعت محلها هل جيوز بيع 
َد ال حيصل، وال تـعلم حقيقته ذكر أو أنثى، وال يـعلم ال؛ ألنه غرر، فقد حيصل وق: محلها؟ اجلواب َْ ُْ ُ

ًصالحه من عدمه، فهو جمهول، لكن لو بعت شاة حامال جيوز أو ال جيوز؟ مع أن احلمل سيؤثر يف  ً
دة  .الثمن ز

بعا؛ فافرتق احلكم هنا يف الغرر بني أ ًفبيع الشاة احلائل أقل مثنا من بيع الشاة احلامل، لكن هذا جاء   نً
بعا وبني أن يكون أصلي ًّيكون  بعً ًّا فإنه غري مؤثر، وما كان أصليًا، فما كان   .ا فإن الشريعة متنعهِّ

ا أربعة أوصاف، ًإذا اآلن خالصة ما ذكر املؤلف من األوصاف امل هذه األوصاف ميكن ؤثرة يف الغرر أ
ا أوصاف الغرر املؤثر، وميكن أن يـعرب  َّأن يـعرب عنها  ََّ َُ ُعنها بصورة أخرى ويقالُ ما هي أوصاف الغرر : ٍ

ما هو : ما هو الغرر املمنوع يف املعامالت؟ وميكن أن تقول: املعفو عنه؟ الغرر املعفو عنه، ميكن أن تقول
 الغرر املعفو عنه؟

 : جئت مبا ذكر املؤلف؟ ما هو الغرر املمنوع يف املعامالت:فإذا قلت
ً أن يكون الغرر كثريا غال:ًأوال  .  هذا الوصف األول،ِّ، هذا الغرر املؤثرًبا على العقدُ
ُُّأن ميكن التحرز من :ًنيا َّ َ  .مشقة دونه ِ
َّ أال تدعو إىل الغرر حاجة عامة:ًلثا ٌ َّ. 
بع :ًرابعا َأن يكون الغرر أصال غري  ً ُ. 

َّهذا ميكن أن يـعرب ْ  .، وهذا جيري يف بعض كالم العلماءنه غرر مؤثر  عنهُ
 : الغرر غري املؤثر أو املعفو عنه يف الشريعةضوابط

  يف الشريعة؟ما هو الغرر املعفو عنه :إن قيلف
 :الغرر املعفو عنه يف الشريعة: فتقول
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 .ًما كان يسريا غري غالب )١
بعا )٢  . غري أصليًما كان 
 .ٌما دعت إليه حاجة عامة )٣
 .ُّما ال ميكن التحرز منه )٤

ِلغرر حترميا يف املعامالت، إذا وجد واحد من هذه األوصاف األربعة ِّهو بيان ما ال يؤثر من ا: واخلالصة ُ ً
لتايل البد أن يـعلم أنه ليس كل غرر حيرم يف املعامالت؛  َُِّفإنه غرر غري مؤثر، وهو غرر معفو عنه، و َْ ُ ٌ ٌِّ

ت املعاصرة، وهلذا السبب إذا نظرت إىل التطبيقات اليت ذكرها العلماء يف الغرر، وما يتعلق به يف املعامال
َفهمت أن سبب اختالفهم يف الغرر هو خالفهم يف ْ ّ هل هذا غرر مؤثر أو غري مؤثر:ِ ِّ  ؟ِ


