
 
 
 

 )31(املعيار الرشعي رقم 
 

 
 

 ضابط الغرر 
 املفسد للمعامالت املالية

 
 
 

 
 
 
 



 

500   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

املحتو 
             
 الصفحة  رقم                     

 501                                 التقديم 
 

 502                                      نص املعيار 
 502                               نطاق املعيار − 1
 502                            قسامه تعريف الغرر , وأ −2
 502                                حكم الغرر−3
 502                            ضابط الغرر املفسد للمعامالت  −4
 503                           املاليةجمال الغرر يف عقود املعاوضة  − 5
 506                           عقود التوثيقات ونحوها يف أثر الغرر − 6
 506                              أثر الغرر يف الرشوط  − 7
 507                 تاريخ إصدار املعيار− 8
 

 508                                                                                       اعتامد املعيار                                              
     

 املالحق
   509   تارخيية عن إعداد املعيارنبذة  )أ ( 
   511  مستند األحكام الرشعية   )ب(
   513  التعريفات  )ج (
 
 
 
 
 
 
 



 

501   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
. وعىل آله وصحبه أمجعني , والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد,احلمد هللا رب العاملني  

 
 التقديم
 .معامالته, وأثره, وضابط الغرر املفسد للهيدف هذا املعيار إىل التعريف بالغرر, وبيان أقسام

 
 .واهللا املوفق 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 
 

 



 

502   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

 نص املعيار
 

 نطاق املعيار −1
 1)املؤسسات/ املؤسسة (يتناول هذا املعيار الغرر وأثره يف املعامالت التي جترهيا املؤسسات املالية اإلسالمية 

 وتدخل فيها املشاركاتوسواء وقع الغرر يف عقود املعاوضات  ,  ًاتوسط مأم ًا أم يسريًاكثريكان الغرر سواء 
 . وقع يف الرشوط األخر أميف عقود التربعات أم يف العقودأم 

 
 تعريف الغرر, وأقسامه  −2

ما تردد أثره بني الوجود  : هو أو,)النتيجة( العاقبة ةمستورصفة يف املعاملة جتعل بعض أركاهنا  : الغرر2/1
 .والعدم

 ينقسم الغرر من حيث مقداره إىل كثري ومتوسط ويسري , وينقسم من حيث أثره إىل مفسد للمعاملة أو 2/2
 .فسد هلاري مغ

 
 حكم الغرر −3

  .4بضابطه املذكور يف البند   فيه غرر يفسد املعاملةًال جيوز رشعا إبرام عقد , أو اشرتاط رشط
 

 ضابط الغرر املفسد للمعامالت − 4
 :يةتيفسد الغرر املعاملة إذا توافرت فيه الرشوط األربعة اآل

 .ها, أو ما بمعناماليةأن يكون الغرر يف عقد معاوضة  − 1
 .ًأن يكون الغرر كثريا −2
 .ًأن يكون الغرر يف املعقود عليه أصالة −3
 .إىل العقد املشتمل عىل غررًاملعتربة رشعا أن ال تدعو احلاجة  −4

 ., أو ما بمعناهاماليةأن يكون الغرر يف عقد معاوضة :  األول الرشط 4/1
ًود التربعات ولو كان كثريا , مثل اهلبة البيع , واإلجارة , والرشكة , فال يؤثر الغرر يف عق: مثل 

 .والوصية
 .)5 (والغرر يف عقد املعاوضة يقع يف صيغة العقد أو يف حمله وينظر البند

                                                 
عن املؤسسات املالية اإلسالمية"املؤسسات/ املؤسسة " استخدمت كلمة  1  ً اختصارا 



 

503   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

 .ًأن يكون الغرر كثريا:  الثاين الرشط 4/2
ومـن شـأنه أن ما غلب عىل العقد حتى أصـبح العقـد يوصـف بـه, : الغرر الكثري هو 4/2/1

: ثـلم.يتأثر باختالف البيئات والعصور, ومرجعه إىل العـرفوهذا نزاع, اليؤدي إىل 
بيع الثمر قبل ظهوره , واإلجارة إىل أجل جمهول , والسلم فيام ال يغلب وجـوده عنـد 

 . , وهذا الغرر يؤثر يف العقد فيفسدهحلول أجله
 بيـع :مثـل ,ما ال يكاد خيلو منه عقد , وليس من شأنه أن يؤدي إىل نزاع :الغرر اليسري 4/2/2

 وهـذا .ًالدار دون رؤية أساسها, وإجارة الدار شهرا مع تفـاوت عـدد أيـام الـشهور
 .الغرر ال يؤثر يف العقد

بيـع مـا يكمـن يف األرض, أو مـا ال : , مثلما كان بني الكثري واليسري: الغرر املتوسط  4/2/3
ــة مثــل الغــرر يف و. يعــرف إال بكــرسه, أو إجــارة الــشجر املثمــر  واحلراســةاجلعال

  يف العقدوال يؤثر الغرر املتوسط .والرشكات واملضاربة املؤقتة 
 .أصالةعليه د وعقأن يكون الغرر يف امل:  الثالثالرشط 4/3

 صـالحه )ظهور (بيع الثمر قبل بدو:  مثلإذا كان الغرر يف املعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد 
ان الغـرر يف التـابع للمعقـود عليـه  ودون رشط القطع, أما إذا كـ)أي الشجر ( بيع األصلدون

بيع ما مل يوجد من الزرع مـع مـا  وأ , صالحه أصالة فال يؤثر مثل بيع الشجر مع الثمرقبل بدو 
 .اللبن الذي يف الرضع مع الشاة بيع أو  ,مع الشاةبيع احلمل  وأوجد منه, 

 .ل عىل غرر املشتم إىل العقدً احلاجة املعتربة رشعاأن ال تدعو:  الرابعالرشط 4/4
أن يصل املرء إىل حالة بحيث لو مل يتناول املمنوع يكون يف جهد ومشقة ولكنـه ال : واحلاجة هي

  . خاصةمسواء كانت احلاجة عامة أهيلك, 
سـو املرشوعة املوصلة إىل الغـرض ويشرتط يف احلاجة أن تكون متعينة بأن تنسد مجيع الطرق 

 .مني التجاري عند عدم وجود التكافلالتأ: العقد املشتمل عىل غرر كثري, مثل
 

  املاليةجمال الغرر يف عقود املعاوضة −5
 .وقد يكون يف رشوطهيف حمله, يكون عقد, وقد اليف صيغة كون قد ياملالية الغرر يف عقود املعاوضة 

 يف صيغة العقد  املفسد  الغرر 5/1
 ومـن ال بمحلـهجيـاب والقبـول باإلًيكون الغرر يف صيغة العقد إذا كان عـىل صـفة جتعلـه متـصال 

 :تطبيقاته يف صيغة العقد
 



 

504   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

 . بيعةيف بيعتني  اجلمع بني 5/1/1
ًبيع السلعة بـألف نقـدا وبـألفني إىل : ومن أمثلته اجلمع بني بيعتني يف بيعة مفسد للعقد, 

 .أجل دون البت بأحدمها
  . صل به الرتدد يف املعقود عليه بيوع يتم إبرامها بام حي5/1/2

بيـع احلـصاة برميهـا إىل سـلع : مثـل, حيصل هبا الرتدد يف املعقود عليهالبيوع التي تفسد 
 وبيـع املنابـذة برمـي البـائع إحـد الـسلع إىل .يث تلزمه السلعة التي وقعت عليهابح

 ., ومنه استخدام وسائل آلية مربجمة لتعيني السلعة دون إرادة املشرتي أو البائعاملشرتي
 د  الغرر يف حمل العق5/2

 : أو العني املؤجرة ونحومها  الغرر يف املبيع5/2/1
بيـع سـلعة : مثـل ,املعقود عليه مفسد للعقـد الغرر الناشئ عن اجلهل بجنس 5/2/1/1

 جهالـة نوعـه املعقـود عليـه ويرتتب عـىل جهالـة جـنس ,دون بيان ما هي
 .وصفته

بيـع سـيارة دون : مثل قدعمفسد لل عقود عليه الغرر الناشئ عن اجلهل بنوع امل5/2/1/2
 ودون دون حتديـد نوعهـا)بعقـد رصف العمـالت(دنـانري نوعها أو بيع  بيان 

 .هادّوجود عرف حيد
 ,عقدمفسد لل) عدم تعيني السلعة (عقود عليه الغرر الناشئ عن اجلهل بذات امل5/2/1/3

 قطعة أرض من خمطـط  بيع أو,معرضمتنوعة يف  بيع سيارة من سيارات :مثل
 .تعينيالر مرشوع دون خيا

 :, مثلقدع مفسد لل املتفاوتة صفاتهعقود عليه الغرر الناشئ عن اجلهل بصفة امل5/2/1/4
 .سلعة غائبة دون وصفها بيع 

 بيع  الغرر الناشئ عن اجلهل بمقدار امل5/2/1/5
 إال مفـسد للبيـع )املجهول القدر(بيع اجلزاف  : التي فيها تفصيلومن تطبيقاته

ًأن يكون املبيع مرئيـا عنـد :  وهيًمغتفرا تي جتعل الغرر إذا توافرت الرشوط ال
وأن يكـون فـيام املقـصود منـه ) التخمني(زر البيع , وأن يكون مما يتأتى فيه احل

 .الغرره ففي هذه احلالة ال يفسد  .ال آحاده ) اجلملة(الكثرة 
 
 
 



 

505   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

  االغرر يف الثمن أو األجرة أو يف مقدارمه 5/2/2
:  مثـل,جنبـيألحد املتبايعني أو ألقدير الثمن ك تري ذكر الثمن , أو برتمن تطبيقاته البيع بغ
 أو الرشاء بعملة دون تعيني جهة إصدارها ومن غـري ,ة أو بام يف جيبهّالرشاء بدنانري يف رص

 . والغرر يف هذه احلاالت مفسد للبيع,قرينة حتددها
لبيع بسعر السوق يـوم الـرشاء, ا: ًوجتوز البيوع بأثامن يكون فيها الغرر مغتفرا, وذلك مثل

أو بام ينقطع عليه السعر يوم الرشاء, أو بام يتبايع به الناس, أو بيـع االسـتجرار وهـو أخـذ 
 بام تعارف عليـه النـاس ولو بعد استهالكها وحتديد ثمنها اةعاطًاألشياء من البياع دوريا بامل

 :ا وال ثمنها اإلمجايل, مثـل والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها وال يعرف مقداره,أو بمؤرش
اد ّ أو استئجار سـيارة أجـرة بعـد,بيع كمية من احلبوب إذا بيعت كل كيلو جرام منها بكذا

أجرة املثل, ومنه  املكان املقصود, أو االستئجار بد األجرة إال بعد الوصول إىلّبحيث ال حتد
 . الغرر العقد ففي هذه احلاالت ال يفسد,األجرة املتغرية باالستناد ملؤرش خمتص

  الغرر الناشئ عن اجلهل باألجل5/3
يف ارتفعـت اجلهالـة أزيـل الغـرر بـأن , فإن املرشوط يف العقد  يفسد العقد بجهالة األجل 5/3/1

  .صح العقديف جملس العقد أو أبطل األجل جملس العقد 
املوسـم حلـول ربة باحلـصاد , والعـ: إىل املواسم املعروفة مثل الثمن  الغرر يف تأجيلغتفر ي 5/3/2

 .ً احلصاد فعالال بحصولاملعتاد 
   الغرر الناشئ عن عدم القدرة عىل التسليم5/4

 ً حمـصورابيع السمك يف املاء إال إذا كان : مثلقدعمفسد لل عدم القدرة عىل التسليم    الغرر الناشئ عن 
 .ط اخليار دون رش وبيع سلع خارجية قد يرخص بدخوهلا أو ال يرخص,ال حيتاج الصطياد

   الغرر الناشئ عن بيع اإلنسان ما ليس عنده5/5
واملقصود  بيـع مـا ال يملكـه وقـت العقـد  .مفسد للبيعما ليس عنده  الغرر الناشئ عن بيع اإلنسان
 .ام برشوطهإال يف صورة السلم أو االستصناعمن السوق ه يباألصالة عن نفسه ثم يشرت

 ) ًحقيقة أو حكام(  الغرر الناشئ عن بيع ما مل يقبض5/6
بحيث ينتقل الـضامن مـن البـائع إىل املـشرتي ,ًحقيقة أو حكام  هقبضب يضمنه البائعال جيوز بيع ما مل 

حقيقـة ًعقارا , والعقد فاسد , واملـراد بـالقبض  مًمنقوال أ بيع سواء كان امل,تفي تداخل الضامننيوين
التحويل ملكان آخر يف اجلـزاف , ومـا عـدا  وأ ,  االستيفاء للمقدار يف املكيل ونحوهالتناول باليد أو 

 . ً واملراد بالقبض حكام التخلية مع التمكني,ذلك فمرجعه العرف
 



 

506   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

  الغرر الناشئ عن بيع املعدوم5/7
  .ً أعواما عديدةرة وهو بيع الثممبيع املعاو: ال جيوز بيع معدوم جمهول الوجود يف املستقبل مثل

 )بيع العني الغائبة(  حمل العقد الغرر الناشئ عن عدم رؤية5/8
وجيوز بيع العني الغائبة عىل الـصفة , . و رؤية سابقةأ ال جيوز بيع العني الغائبة من غري صفة 5/8/1

وجيب أن يشتمل الوصف عىل كل ما خيتلف به الثمن,  ,سواء بوصف بائعها أو طرف آخر
  ., وإال فله اخليار لزم البيعًإذا وجد املبيع مطابقا للوصفو

  .اه جيوز بيع العني الغائبة عىل الرؤية املتقدمة قبل وقت العقد, برشط أال تتغري بعد5/8/2
 . جيوز البيع عىل النموذج , وهو ما دل عىل صفة اليشء 5/8/3

 
  أثر الغرر عىل عقود التوثيقات ونحوها −6

  أثر الغرر عىل عقد الرهن6/1
, والـزرع الـذي مل يبـد فقـودةرهـن الـسيارة امل: يع , مثـل جيوز يف الرهن من الغرر ما ال جيوز يف الب

عيـار امل وينظـر . الثمـربـدو صـالحالتسلم للـسيارة وصالحه , ولكن ال يباع يف أداء الدين إال بعد 
 .الضامناتبشأن ) 5(الرشعي رقم 

  أثر الغرر عىل عقد الكفالة6/2
, أو الذي ال ينايف مقتىض العقـدتعليقها بالرشط :  من الغرر ما ال جيوز يف البيع , مثل جيوز يف الكفالة

بـشأن ) 5(الـرشعي رقـم عيـار املوينظـر .أو كفالة مـا سـيجب يف املـستقبل  ,تأجيلها ألجل جمهول
 .الضامنات

  أثر الغرر عىل عقد الوكالة6/3
تعليـق الوكالـة عـىل : مثـل ف يعني املوكـل بـه إذا كانت هناك قرائن أو عرجتوز الوكالة مع الغرر , 

وهذا ما مل تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ  . من بعض الوجوه ًمعلوما الرشط , أو أن يكون املوكل فيه 
بـشأن ) 23(الـرشعي رقـم عيـار امل وينظـر . كام جتوز الوكالة العامة. فيؤثر الغرر فيهاحكم اإلجارة

 . وترصف الفضويل الوكالة
 

 لغرر يف الرشوط أثر ا −7
   :ًدث غررا يف صيغة العقد أو حملهالذي حيالرشط 



 

507   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

رشط خيـار بوقـت جمهـول, أو يف حملـه, : , مثـلًحيدث غررا يف صيغة العقدٍاملشتمل عىل رشط يفسد العقد 
, إال  ًأن يبيع عامرة ويستثني طابقا منها دون تعيينه دون تعيني أو ًا بأن يبيع شيئا ويستثني بعضهيبيع الثن: مثل

 .ًإذا كان املستثنى معلوما فيجوز 
 

 تاريخ إصدار املعيار −8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

508   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

 اعتامد املعيار
 

 12−8هـ املوافق 1428 شعبان 30 – 26 املنعقد يف) 19 (عتمد املجلس الرشعي معيار الغرر يف اجتامعه ا
  . اململكة العربية السعودية–مكة املكرمة  بم2007سبتمرب 

 
 



 

509   املفسد للمعامالت املاليةضابط الغرر

 )أ  ( ملحق
 

 نبذة تارخيية عن إعداد املعيار
 نيـسان 30= هــ 1426 ربيـع األول 23 – 21املنعقد يف الفرتة مـن ) 14(قرر املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 

 اإلمارات العربية املتحدة إصدار معيـار رشعـي عـن ضـوابط الغـرر –م يف ديب 2005) مايو (أيار 2 –) إبريل(
 .املفسد للمعامالت املالية

 
م قـررت جلنـة املعـايري الـرشعية تكليـف مستـشار 2005) يوليـو( متوز 26= هـ 1426اآلخرة  مجاد 20ويف 

 .رشعي إلعداد دراسة عن ضوابط الغرر املفسد للمعامالت املالية
 

−8يخ املنعقد يف مكة املكرمة بتار) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 
م ناقشت اللجنة الدراسة, وطلبت مـن املستـشار إدخـال 2006) أبريل( نيسان 7−6= هـ 1427 ربيع األول 9

 .التعديالت الالزمة يف ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات
 

 املدينـة املنـورة بتـاريخ املنعقد يف) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 
ناقشت اللجنـة مـسودة مـرشوع املعيـار,  م2006) يونيو( حزيران 8−3هـ املوافق 1427 مجاد األوىل 7−12

 .وطلبت من املستشار إدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما تم من مناقشات, وما أبداه األعضاء من مالحظات
 

 ي ذ1هـ إىل 1427 شوال 26 نعقد يف مكة املكرمة يف الفرتة منامل) 17(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 
التعديالت م, 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين  23م إىل 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين  18هـ املوافق 1427القعدة 

لتي رآها , وأدخل التعديالت ا) 2(ورقم ) 1(اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم التي اقرتحتها 
 .مناسبة

 
) مارس( آذار 8هـ املوافق 1428 صفر 18عقدت األمانة العامة جلسة استامع يف مملكة البحرين بتاريخ 

ً, وحرضها ما يزيد عن ثالثني مشاركا يمثلون البنوك املركزية, واملؤسسات, ومكاتب املحاسبة, وفقهاء م2007
 هبذا املجال, وقد تم االستامع إىل املالحظات التي طرحت الرشيعة , وأساتذة اجلامعات , وغريهم من املعنيني

 .باإلجابة عن املالحظات, والتعليق عليها) 2(و) 1(خالل اجللسة, وقام أعضاء جلنتي املعايري الرشعية رقم 
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 رمضان 1 − شعبان26املنعقد يف مكة املكرمة يف الفرتة من) 19(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم  

, حها املشاركون يف جلسة االستامعالتعديالت التي اقرت, م2007 )سبتمرب(أيلول  12− 8وافق هـ امل1428
 .واعتمد فيه املعيار، وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة
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 )ب(ملحق 
 مستند األحكام الرشعية 

يـؤدي إىل ختلو عنه العقود , وهناك غرر كثري ًهو أن هناك غررا ال  مستند تقسيم الغرر إىل كثري ومتوسط ويسري* 
عـن عرب  وقد . من حتديد الوسط بينهام الغرر حتديد طريفعوال بد م) بيع الغرر(أن العقد يوصف به كام يف تسمية 

  .2ًهو ما كان غالبا يف العقد حتى صار العقد يوصف به:  الباجي بقوله  أبو الوليد ضابط الغرر الكثري
 

  قـال" 3هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن بيـع الغـرر":إبرام عقد أو رشط فيه غرر حديث مستند حتريم * 
  .4منحرصة مسائل كثرية غري ههذا احلديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل في: النووي

 
أن يكون ) 1 (:وهي , يف املعيارمستند حتديد الغرر املفسد للمعامالت بام حتققت فيه الرشوط األربعة املذكورة * 

مـن  باالسـتنباط , الفقهاء عىل تأثري الغـرر الكثـري عـىل العقـودإمجاعهو ًأن يكون كثريا, ) 2(معاوضة و يف عقد 
حتقـق أكـل املـال بالباطـل يف عقـود املعاوضـة ) 2( و ,الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة الغـرر فيهـا

.  خصومة لعدم خـسارة املتـربع عليـه  الغرر فيهاات ألنه ال يرتتب عىلتملة عىل الغرر , دون حتققه يف التربعشامل
ر يف فـتغ ي" للقاعدة الفقهيـة ,ً فيام كان تابعا يؤثر والأصالةألن املفسد من الغرر هو ما كان يف املعقود عليه ) 3(و

جة للعقـد املـشتمل عـىل اشرتاط عدم احلا) 4( و.)45هي من قواعد املجلة املادة و(ر يف غريها غتفالتوابع ما ال ي
 سواء كانت احلاجة عامة 78/ احلج) يف الدين من حرجمك عليوما جعل(الغرر ألن الرشيعة جاءت برفع احلرج 

 .)33قواعد املجلة املادة  ("  احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة"أو خاصة للقاعدة 
 

لك بمثابة تعليق للعقد ألن الغـرر جيعلـه حمتمـل احلـصول املشتمل عىل غرر يف صيغته أن ذمستند فساد العقد * 
لتعلـق الغـرر فيهـا بتحريمها  وقد استخلص هذا من املسائل الكثرية التي وردت نصوص حصوله,ًوليس حمققا 

 .5بالصيغة كالبيوع املذكورة يف املعيار وغريها مما يف املدونات الفقهية 
أن الغـرر يف هـو يف جنس املحل أو ذاته أو نوعه أو صـفته سواء ه , مستند فساد العقد املشتمل عىل غرر يف حمل* 
 وقد وردت نصوص بمنع بعض البيوع التي من هـذا القبيـل, وألن يف تلـك احلـاالت جهالـة , األمور كثريههذ

 .املشرتي بمثل خيار الرؤيةوال يمكن رفعها بتخيري , فاحشة تؤدي للنزاع 
                                                 

 .1/41املنتقى للباجي  2 
 ) . 11/264عمدة القاري ( بواب يف صحيحه ً برشح النووي وغريه , وأورد, البخاري عنوانا ألحد األ3/156 أخرجه مسلم يف صحيحه  3

  .10/156 رشح النووي عىل مسلم  4
 والبحر 4/207 واملغنى 2/221 واملقدما ت البن رشد اجلد 3/2 والرشح الكبري للدردير 9/340 واملجموع 5/196 وفتح القدير 2/153 بداية املجتهد  5

  .2/293الزخار 
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ر سـواء قـد يف مقدار حمل العقد امجاع الفقهاء عـىل عـدم صـحة جمهـول المستند فساد العقد املشتمل عىل غرر* 
, ومستند جواز ما 6يض إىل املنازعة املانعة من التسليم والتسلمفمقدار املبيع أو مقدار الثمن , وألن جهالة املقدار ت

 .ًتفرامغأن تلك الرشوط جتعل الغرر ) 5/2 , و 5/2/1/5(توافرت فيه الرشوط املبينة يف املعيار 
 

لة واملراد بـه تأجيـل بمستند فساد العقد املجهول أجله أن ذلك يؤدي للنزاع , وقد ورد النهي عن بيع حبل احل* 
يا أهيا الذين آمنوا إذا ( وقد وصفت املداينة املرشوعة بأن أجلها مسمى. ثمن املبيع إىل أن تلد الناقة ويلد ما ولدته 

  .212/ البقرة )هتداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبو
 

مستند فساد العقد غري املقدور عىل تسليم املعقود عليه فيه هو ما فيه من الغرر الكثري ألن املقصود مـن العقـود * 
حتصيل حملها للبائع واملـشرتي عـىل الـسواء , فـإذا حـصل الـثمن للبـائع ومل حيـصل املبيـع ) مقتىض عقد البيع(

 .العقد للمشرتي خيتل ذلك املقتىض واملقصود من 
 

 مـا لـيس اإلنـسان هنى النبـي صـيل اهللا عليـه وسـلم أن يبيـع "ليس عنده احلديث  مستند فساد بيع اإلنسان ما*
ًعدم املقدرة عىل التسليم وهو أيضا املستند لفساد بيع ما مل يقبض ولو حكام وللحـديث يف وللغرر الكثري  "7عنده ً

 وقـد رصح " معدوم جمهول الوجود يف املستقبل ال جيوز بيعـهأن كل"وللقاعدة  "8النهي عن بيع ما مل يقبض"يف 
 .9كثري من الفقهاء بأن من مجلة بيع الغرر بيع املعدوم

 
غائبـة هـو مـا يف ذلـك مـن الغـرر , إال مـع الوصـف التـام , مستند التفصيل الوارد يف املعيار عن بيع العني ال* 

 .ت خيار الرؤية لتفادي مغبة الغرروذهب احلنفية إىل إثبا . للتعارف عىل ذلك , ألن عدم الرؤية يمنع متام الصفقة
 

  .ًمستند عدم تأثري الغرر عىل عقد الرهن أنه ليس مقصودا بل هو عقد تبعي للتوثيق* 
 

 . الكفالة ما سبق بشأن الرهن وألهنا قائمة عىل التربع مستند عدم تأثري الغرر عىل* 
 

                                                 
  .5/158 والبدائع 4/28 حاشية ابن عابدين  6
 ).1/159( أخرجه الرتمذي يف السنن  7
 ).أي تقبضه ("ًإذا ابتعت طعاما فال تبعه حتى تستوفيه":بلفظ ) 1529(  أخرجه مسلم يف صحيحه  8
   .1/262 واملهذب للشريازي 9/258  واملجموع رشح املهذب 3/381 والبحر الزخار 5/244 نيل األوطار  9
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عقد  إىل  كانت بأجر حتولت, لكن إنويض بالترصففقائم عىل التتبعي د هنا عقأمستند جواز الوكالة مع الغرر * 
 .معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر 

 
  .عقدال جزء من مستند فساد العقد املشتمل عىل رشط فيه غرر ما سبق بشأن العقد , ألن الرشط  * 
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 )ج(لحق م
 

 التعريفات
 

 الغرور والتغرير
 الغرور يكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتخذه شخص ليخدع به هو أن) الغرور والتغرير(ر والفرق بني الغر

 .آخر , أما الغرر فال خديعة فيه
 

  اجلهالة
 عدم الدراية بصفات اليشء مع العلم بحصوله , فالغرر أعم من اجلهالة , لةها اجلالفرق بني الغرر واجلهالة هو أن

 .ًغرر جمهوالما فيه غرر, وليس كل فيه فكل جمهول 
 

 والغرر القامر واملراهنات
الغرر يشبه القامر واملراهنات من حيث الرتدد وعدم التأكد من النتيجة, لكنهام لتحصيل أحد الطرفني مال اآلخر 

ًوكلمة قامر أخص من كلمة غرر فالقامر غرر من غري شك , وليس كل غرر قامرا ٍ . 
 

 . فليس فيها الرتدد الذي يف الغرر.لعقد إىل موعد مستقبيل حمدد اإلضافة تأخري أثر ا:تعريف املضاف
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