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 :امليسر يف اللغة
 :رِمنع امليس :األصل اخلامس"

ُاملطلب األول ِتعريف امليس: ُ  .رُ
ِامليسر ٌّمصدر ميمي: ْ َ كاملوعد من وعد،ٌ َ َ  :ويف اشتقاقه أربعة أقوال. ِ
ُّمن اليسر، وهو السهولة: األول ْ ُ. 
َّمن اليسار، وهو الغىن؛ ألنه يسلبه يساره: الثاين ِ َ َ. 
َمن يسر يل ال: الثالث ُ  .ُشيء، إذا وجبَ
َمن يسر، إذا ج: الرابع ََ ِّر، وهو الذي جيزئ اجلزور أجزاءِر، والياسر اجلازَزَ َُ. 

َالقمار، ويطلق أيضا على اجلزور، ال: وهو يف اللغة  ". يتقامرون عليهايتً
 :امليسر يف اصطالح الفقهاء

م يف تعريفهأ"  :َّما امليسر يف اصطالح الفقهاء، فقد تنوعت عبارا
ُتعليق امل: ُحاصله: (( ابن اهلمام احلنفيفقال خلطرْلُ َك، أو االستحقاق  َ.(( 

ٍطلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة يف عمل: ((وقال ابن العريب املالكي ٍِ ٍ ً، أو قول؛ ليأخذ ماال جعله ّ ٍ
 )).للغالب

ُّوقال املاوردي الشافعي َّ ًهو الذي ال خيلو الداخل فيه من أن يكون غامنا إ: ((َ ُ ًن أخذ، أو غارما إن َّ
 )).أعطى

ًلعب على مال؛ ليأخذه الغالب من املغلوب، كائنا من كان: ((ُوقال ابن أيب الفتح احلنبلي ُ ٍ ٌ((". 
هذا البيان يف معىن امليسر احتيج إليه؛ ألجل بيان امليسر الذي جاء منعه يف املعامالت، فمنع امليسر من 

َُّما سيأيت بيانه يف الكتاب والسنة من قول هللا  األصل فيهأصول املمنوع يف املعامالت، والبياعات، و
ْ﴿يسألونك عن اخلمر واْلميسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من  :تعاىل ُِ ُ َْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ُْ ُْ ُْ ِ ِِ َّ ِ ِ ِ َِ ََ ٌَ ِ َ ٌْ ِ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ

َنـفعهما﴾ ِ ِ ْ  .]٢١٩:البقرة[َ
ن مليسر بعد ذكر الغرر يشعر  ِواجمليء  ِْ ُ ً هناك فرقا بني امليسر والغرر، وسيأيت يف ثنا هذا األصل ْ

 .اإلشارة إىل الفرق بني امليسر والغرر
ٌمثة تداخل واشرتاك بني امليسر والغرر، فقد يطلق على الغرر ميسر، وقد يطلق على امليسر غرر، وسيأيت  َّ

 للميسر؛ حىت نعرف أو نوجد ا لتعاريف العلماءنبيان ذلك، لكن لنستحضر معىن الغرر يف أثناء قراءت
 .القدر املشرتك بني هذين اللفظني

َْ ما ال يـعلم حصوله، أو ما ال تـعرف حقيقته، أو مقداره: هو-كما تقدم-فالغرر  ُْ َ  .هذا هو الغرر. ُ
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 قال ؛ً النظر عما يتعلق مبعناه اللغوي، ما ذكره الفقهاء يف تعريفه اصطالحاِّغضبوهنا يف تعريف امليسر 
خلطر: ُحاصله: ((نفيمام احلابن اهل َتعليق امللك، أو االستحقاق  َ تعليق : أي ،)ُتعليق امللك(، ))ُ

خلطر حصولأو(، حصول امللك َ االستحقاق  ملخاطرة، احتمال أن حيصل، واحتمال أال : أي، )َ
َما ال يـعلم حصوله": ِّحيصل، وهذا يندرج يف املعىن املتقدم للغرر وهو يف قوله ْ ، فقد حيصل وقد ال "ُ

 .حيصل
ٍطلب كل واحد منهما صاحبه : (( قالابن العريب املالكي :ويف تعريف ٍ، أو قول؛ ٍغلبة يف عمللِّ

ُوهذا أيضا يتعلق مبا تقدم يف الغرر مما ال يعلم حصوله، فقد حيصل وقد ال  )).ًليأخذ ماال جعله للغالب ً
 .حيصل، كتعريف ابن اهلمام احلنفي

ُّدي الشافعياملاور تعريف:  الثالث الذي ذكره فهووأما التعريف ُهو الذي ال خيلو الداخل : (( قالَّ َّ
ًفيه من أن يكون غامنا إن أخذ، أو غارما إن أعطى َّفهو دائر بني الربح واخلسارة، وهنا يتبني أن  ))ً ِ

ن ُْرم والغنم، بني ُامليسر يدور صاحبه بني الغ: ًتعريف املاوردي خيتلف نوعا ما عن تعريف من تقدم  ُ ْ
ْالربح واخلسارة، بني الفوز وعدمه، خبالف التعريفات السابقة اليت ال يـعلم فيها حصول املقصود ُ ِ. 

ٍفهنا ال يعلم حصول املقصود، لكن حاله دائرة بني غنم وغرم، فهو نوع توضيح ومتييز للميسر عن الغرر،  ُْ ٍُْ ُ
 .قد ال حيصلوإن كان يشرتك يف معناه من حيث إنه قد حيصل و

ٌلعب على (( : فقد قصره على بعض صور امليسر وهو اللعب، فقالُابن أيب الفتح احلنبليأما تعريف 
للعب دون غريه من أوجه املعامالت ..))ٍمال ًليأخذه الغالب من املغلوب، كائنا من ((، َّفخصه  ُ
 .))كان

 


