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 :ضابط املعامالت اليت يدخلها امليسر
ملت أحوال هذه املغالبات؛ رأيتها يف ذلك كاخلمر، قليلها : ((-رمحه هللا-قال ابن القيم " ُوإذا  َ َ َّ

ِيدعو إىل كثريها، وكثريها يصد عما حيبه هللا ورسوله، ويوقع فيما يـبغضه هللا ورسوله، فلو مل يكن يف  ُْ ُ ُّ ُ ُّ ُ
ِصول الشريعة، وقواعدها، وما اشتملت عليه من احلٌّحترميها نص لكانت أ ُم واملصاحل، وعدم َكُ

َالفرق بني املتماثلني، توجب حترمي ذلك، والنهي عنه َّ ُ.(( 
لعدل والقسط يف مجيع أحكامها، وما جاءت به؛َّومل ِا كانت شريعة اإلسالم قائمة  ً َّمنعت كل  ُ

ً كل املعامالت اليت يكون الداخل فيها مرتددا بني :ُاملعامالت اليت يدخلها امليسر؛ وضابط ذلك هو ِّ ُّ
ٍالغنم أو الغرم، الناشئني عن غرر حمض ٍ َّ ُ ً وخماطرة، ويكون ذلك سببا لوقوع العداوة والبغضاء بني ُ

 ."َّالناس
ا من امليسر، هي ا ًأن يكون الداخل يف هذه املعاملة مرتدد: ُهذا ضابط املعامالت اليت حترم؛ ألجل كو

ِّالغرم والغنم، بني الربني  ُْ  .ارةبح واخلسُْ
شئة شئة عًلكن هذا الربح وتلك اخلسارة ليست  َّما ميكن أن حيتف عن طبيعة العقد، إمنا  لعقد من َْ  

شئا عن غرر حمض يتعلق بطبيعة العقد، فإنه يف هذه احلال يكون من  ٍظروف وأحوال، أما ما كان  ً
 .امليسر

شئةاآلن كل التجارات  ًيدخلها الناس وهم بني ربح وخسارة، لكن هذا الربح وتلك اخلسارة ليست  ٍ 
شئة َّ عن العقد ذاته، إمنا تنشأ عما ميكن أن حيتف ًعن جهالة يف طبيعة العقد الداخل فيه، ليست  ََْ

ٍلعقد من ظروف وأحوال قد تـفضي حبال الشخص إىل ربح أو إىل خسارة، وبينهما فرق ِ ْ ُ. 
 ما ، بهل به إىل السوق؛ لبيعه واملتاجرةَّي هذا، وشرائي واضح، بثمن واضح، وأمتلكه، مث أنزفأ أشرت

لعقد األساسي، فالعقد األساسي بذلت فيه ماال، متلكت فيه عينا،  لربح واخلسارة ليس له صلة  ًيتعلق  َّ ً
ُّحصل يل املقصود بتملك العني، وحصل للبائع املقصود بتملك الث لربح واخلسارة أمر ُّ ٌمن، مث ما يتعلق 

تج عن رغبة الناس يف هذا النوع من ها، َِّ السلع، وفرة هذه السلعة، قلتخارج عن طبيعة العقد، بل هو 
 .وما إىل ذلك مما ال دخل فيه لإلنسان، وليس من طبيعة العقد

، كأن أقول لك على سبيل ٍخبالف ما إذا دخلت يف عقد بطبيعته ال ميكن أن يتم إال بربح أو خسارة
إن أصبت هذا الكأس فهو لك بعشرة، وإن مل تصبه ذهبت عليك العشرة، فآخذ منك عشرة : املثال

الت، اآلن أنت دائر بني اإلصابة؛ فرتبح، وهذا قد تكون قيمته عالية، وقد ال تتحقق اإلصابة؛  ر
لتايل يكون هاتًإذا اآلن الربح واخلسارة من طبيعة العقد ذ. فتخسر هذه العشرة ٍ ليس من أمر خارج، و

َّهذا من امليسر احملرم، وهذا هو الفارق بني ما يكون من التجارات الدائرة بني الربح واخلسارة، وبني 
شئني عن غرر حمض وخماطرة ُالعقود احملرمة ألجل امليسر، فإن بناءها مرتدد بني ربح وخسارة  ٍ ٍ. 


