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بينّ الباحث التايل:

- الروؤيا املعتربة عند الفقهاء وكيفية حتققها كالتايل:

احلنفية: عندما يح�صل العلم باملق�صود.

املالكي��ة: اإن كان املبي��ع مثليا فُيكتفى بروؤية بع�ص��ه، واإن كان ِقيميًا فال بد من 

ر�ؤيته كّله؛ ب�ضرط اأال يرتتب �ضرر على البائع.

ال�ضافعي��ة: جتب عندهم ر�ؤية اجلملة التي ي�ضتدل بها على باقي املبيع د�ن ر�ؤية 

جميع الأجزاء.

قق املق�ضود م��ن البيع، �حت�ضل بر�ؤية العني اأ� ال�ضم، اأ� الذ�ق،  احلنابل��ة: ما حتحُ

اأو بو�صف املبيع �صفة تكفي يف ال�صلم.

ح البحث ما ذهب اإليه احلنفية واحلنابلة. الرتجيح: رجنّ

�ضاهدًا للمتعاقدين  - اتفاق الفقهاء على اأن املبيع اإن كان حا�ضرا يف املجل�س �محُ

�ضح البيع اإن توافرت �ضر�ط العقد.

- اتف��اق الفقهاء عل��ى اأن املبيع املو�ضوف يف الذمة جائز اإذا توافرت فيه �ضر�ط 

ال�صلم املعتربة.

- اختالف الفقهاء يف �ضّحة البيوع غري املرئية �قت العقد كالتايل:

اأول: اإن كان املبي��ع مم��ا ل يتغري غالب��ا: راأى جمهور من الفقه��اء �صحة العقد، 

�راأى اآخر�ن عدم �ضحته.

ثاني��ا: اإن كان املبيع مما يتغ��ري غالبا: اإن كان م�صى من املدة ما يعلم بقاوؤها فيها 
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فالبي��ع جائ��ز، �اإن كان ق�ضى من امل��دة ما يجوز اأن يبقى فيه��ا �يجوز اأن يتلف، 

فالبيع باطل.

- اخت��الف الفقه��اء يف �ضحة البي��ع اإن كان عينا غري م�ضاه��دة للعاقدين �قت 

التعاقد �مل ي�ضبق ر�ؤيتها من قبل اإلى ثالثة اأقوال:

االأ�ل: ج��واز البيع، �للم�ضرتي اخليار اإذا راأى، فاإن �ضاء اأخذ �اإن �ضاء رد، �اإليه 

ذهب احلنفية �ال�ضافعي يف مذهبه القدمي �مرجوح احلنابلة.

الثاين: جواز البيع ب�ضرط الو�ضف، �اإليه املالكية �الراجح عند احلنابلة.

الثال��ث: ع��دم �ضحة بيع الغائب مطلق��ًا �اإليه ذهب االم��ام ال�ضافعي يف مذهبه 

اجلديد واحلنابلة يف مرجوح مذهبهم.

ح البحث القول الأول. الرتجيح: رجنّ

- اختالف الفقهاء يف البيع بالنموذج، فجمهور الفقهاء من احلنفية �املالكية 

�ال�ضافعي��ة ير�ن �ضحته، �احلنابلة ير�ن عدم �ضحت��ه، رّج؛ البحث �ضحة البيع 

بالنموذج.
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املقدمة  
احلم���د هلل الذي �رشع ال�رشائع وو�ضع الأحكام وبني لعباده احلالل واحلرام، ليعي�ش 
املجتم���ع يف �ضالم اإذا �ضاروا على �ضوء تلك ال�رشائ���ع والأحكام، وهذا من ف�ضل اهلل 
عل���ى عباده الذي مّن عليهم به���ذه ال�رشيعة اخلالدة التي مل يلحقه���ا ن�ضخ، ومل ي�ضبها 
نق�ش، فكان���ت خامتة ال�رشائع ال�ضماوي���ة لتكون د�ضتور حي���اة، و�ضبب �ضالح، ونهج 

ا�ضتقامة، وطريق �ضعادة يف الدارين.
وما كان اهلل ليختار هذه ال�رشيعة للنا�ش كافة ويجعلها خامتة الر�ضالت اإل لأنها حتمل 
يف تعاليمها ونظمها ما يجعلها جديرة بهذه الغاية ال�ضامية، فقد واجهت كل مرافق احلياة 

وب�ضطت �ضلطاتها على كل �ضيء.
ومم���ا هو جدير بالذك���ر بيان �ضمو هذه ال�رشيعة وتنظيمه���ا للعالقات املختلفة، لأجل 
حت�ضيل امل�ضالح وتكميلها وتقلي���ل املفا�ضد وتعطيلها، فجاء النهي عن كثري من البيوع، 

ومنها بيع الغرر الذي اندرج حتت مفهومه الكثري من الفروع.
وبالتاأم���ل والتعمق يف معيار الغرر، فاإننا جن���د اأن الفقهاء مل يتفقوا على حتديد معيار 
ل���ه، الأمر الذي اأدى اإلى اخت���الف الفقهاء يف اأحكامه، فمنهم م���ن يحل البيع فيحكم 
ب�ضحته، ومنهم من يحكم بحرمته فيحكم بف�ضاده وبطالنه، فمن حكم بال�ضحة مل يعترب 
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ذلك من قبيل الغرر اأو منه ولكنه ي�ضري، ومن حكم بف�ضاده اأو بطالنه اعترب ذلك من قبيل 
الغرر املنهي عنه، ومهم���ا كان اخلالف بني الفريقني اإل اأنهم يتفقون على غاية ومفهوم 

واحد وهو جلب امل�ضلحة اأو دفع املف�ضدة.
وعلماوؤنا –رحمة اهلل عليهم- قد تعر�ضوا يف كتبهم لبع�ش اأنواع من البيوع تتالئم 
وواقعه���م املعا�ش، ومنها البيوع غري املرئية اأو ما يطلق عليها بيع املغيبات، وهي البيوع 
الت���ي تكون ال�ضلعة فيها حا�رشة ولكن مل تتحقق روؤيتها، ومثلوا لها ببيع اجلزر واللفت 
والب�ض���ل والثوم املغيب يف الرتبة، والثياب والب�ض���ط املطوية والزرابي واجلوز واللوز 

يف الق�رش والق�رشين اإلى غري ذلك مما هو حا�ضل يف ع�رشهم.
ولكن مع تطور الع�رش واختالف الزمان واملكان الذي تعددت فيه احلاجات، وكرثت 
فيه العباد ون�ضطت الأم���ور القت�ضادية، وتو�ضعت الأ�ضواق وزادت املنتجات ف�ضملت 
هذه البيوع ع���دة جوانب منها، ما هو خا�ش بالأطعمة والأ�رشبة التي تنوعت منتجاتها 
بالتطور ال�ضناعي، فمنها ما هو حمفوظ يف علب، ومنها ما هو يف اأكيا�ش على اختالف 
اأنواعه���ا، ومنها ما ه���و يف علب من الكرتون اإلى غري ذلك مما ل يظهر ال�ضلعة فال يراها 
امل�ضرتي ولكن يرى منوذجاً منها فقط، ومنها ما هو خا�ش باأثاث املنزل كالتلفاز واملذياع 
واملكيفات والأدوات الكهربائية املنزلية، بجميع اأ�ضكالها واأنواعها، كاملالب�ش وحافظاتها 
واأدوات النظاف���ة، والأ�رشة واملفرو�ضات، ي�ضتوي اأن تك���ون للنوم اأو ال�ضرتاحة، فهي 
حم�ض���وة ل يعلم ما بداخلها لأنه���ا مغيبة بالبطانة اإلى غري ذلك من ال�ضلع التي انت�رشت 

يف اأنحاء هذا العامل املتمدن.
فاأغلب ما ذكرنا من من���اذج تكون معرو�ضة يف �ضالت العر�ش فقط، واملباع مغيب 

وموجود يف امل�ضتودعات ول يرى امل�ضرتي اإل منوذجاً منها فقط دون روؤيتها.
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ومنه���ا ما هو خا�ش بال���دور والأرا�ضي فقد ي�ضرتي الإن�ض���ان داراً مكتفياً بالنظر اإلى 
مظهرها اخلارجي واعتبار موقعه���ا دون النظر اإلى تف�ضيالتها الداخلية، كما اأن البع�ش 
ق���د ي�ضرتي بع�ش الأرا�ضي املتميزة من على اخلارط���ة املعدة لذلك كما هو منت�رش الآن 

دون النظر اإلى طبيعة الأر�ش وحدودها، ومكانها، وجريانها.
فكل ما ذكرنا لي�ش حمل اتفاق بني الفقهاء لذا �ضوف نبني يف هذا البحث –اإن �ضاء 

اهلل- احلكم ال�رشعي ملثل هذه البيوع.

املبحث الأول
"يف الروؤيا املعتربة عند الفقهاء وكيفية حتققها"

 تباينت اآراء الفقهاء يف كيفية حتقق الروؤيا امل�ضححة للعقد وذلك تبعاً لختالفهم يف 
جتويز بيع العني الغائبة من عدمه.

اأ�اًل: الر�ؤيا املعتربة عند احلنفية:

تتحق���ق الروؤيا عند احلنفي���ة عندما يح�ضل العلم باملق�ضود، فق���د جاء يف �رشح فتح 
القدير عند تف�ضري املراد بالروؤيا من حديث "من ا�ضرتى �ضيئاً مل يره فله اخليار اإذا راآه اإن 

�ضاء اأخذه واإن �ضاء تركه")1).
هو العلم باملق�ضود، فهو من عموم املجاز، عرب بالروؤيا عن العلم املق�ضود، ف�ضارت 
حقيقة الروؤيا من اأفراد املعنى املجازي، وهذا لوجود م�ضائل اتفاقية ل تكفي الروؤيا فيها، 
كما ل���و ا�ضرتى �ضيئاً فوجده متغرياً، لأن تلك الروؤيا غ���ري معرفة للمق�ضود الآن، وكذا 

))) احلدي���ث ر�اه البيهق���ي يف �سنن���ه 268/5 كت���اب البيوع باب من ق���ال يجوز بيع العني الغائبة طبع���ة دار الفكر، كما ر�اه 
الدار قطني يف �سنة 4/3 كتاب البيوع طبعة دار املحا�سن للطباعة.
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�رشاء الأعمى يثبت له اخليار عند الو�ضف، فاأقيم فيه الو�ضف مقام الروؤيا))).
ولك���ن العلم باملق�ض���ود يختلف باختالف روؤي���ة املبيع، فاإن راأى بع����ش املبيع دون 

البع�ش الآخر، فاإن املبيع ل يخلو حاله من اأمرين: 
الأمر الأول: اأن يكون �ضيئاً واحداً.

الأمر الثاين: اأن يكون اأ�ضياء متعددة.
فاإن كان �ضيئاً واحداً، فراأى بع�ضه فال يخلو اأن يكون ما راآه منه مق�ضوداً بنف�ضه، وما 

مل يره تبعاً له، واإما اأن يكون كل واحد منهما مق�ضوداً بنف�ضه.
فاإن كان ما مل يره تبعاً ملا راآه، فال خيار له �ضواء روؤية ما راآه تفيد له العلم بحال ما مل 

يره اأو ل تفيد، لأن حكم التبع حكم الأ�ضل، فكاأن روؤية الأ�ضل روؤية التبع.
واإن كان مق�ضوداً بنف�ضه ينظر يف ذلك:

فاإن كان روؤية ما راأى تفيد له العلم بحال ما مل يره فال خيار، لأن املق�ضود العلم بحال 
الباقي فكاأنه راأى الكل.

واإن كان ل يفيد العلم بحال الباقي فله اخليار، لأن املق�ضود مل يح�ضل بروؤية ما راأى، 
فكاأنه مل ير �ضيئاً منه اأ�ضاًل)3).

فعلى هذا الأ�ضل مت تخريج امل�ضائل التالية:
- ل���و ا�ضرتى فر�ضاً اأو حماراً اأو نحو ذلك فراأى وجهه ل غري روى ابن �ضماعة )4) عن 

)2) الكا�ساين، بدائع ال�سنائع 434/5-435 ط. دار الفكر – ال�سرخ�سي، املب�سوط 62/7 طبعة دار الفكر.
)3) البابرت���ي، العناي���ة على هام�ش فتح القدير 342/6-343 طبعة دار الفكر، الك�ساين، البدائع 434/5-435 – ال�سرخ�سي 

املب�سوط 62/7.
)4) ابن �سماعه هو: اأبو عبد اهلل حممد بن �سماعة بن عبد اهلل بن هالل بن �كيع بن ب�سري التميمي، اأحد الثقات االأثبات، 
حدث عن الليث بن �سعد، واأبي يو�سف، وحممد، واأخذ الفقه عنهما، وكتب النوادر عن اأبي يو�سف وحممد، وكان ورعاً 

كثري ال�سالة �لد �سنة ثالثني �مائة �تويف �سنة ثالثة �ثالثني �مائتني هجري،
القر�سي، اجلواهر امل�سيئة 96/3) �ما بعدها طبعة احللبي، اللكنوي الفوائد البهية 70) �ما بعدها.
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حمم���د اأنه ي�ضقط خياره، وعن اأبي يو�ضف)5) اأن له اخليار ما مل ير وجهه وموؤخرته وهو 
ال�ضحيح، لأن الوجه والكفل كل واحد منهما ع�ضو مق�ضود يف الروؤيا يف هذا اجلن�ش، 

فما مل يرهما فهو على خياره.
ويف ����رشاء �ض���اة اللحم، فال بد من اجل�ش حتى راآها من بعي���د فهو على خياره، لأن 
اللح���م مق�ضود، وكذلك احلكم يف �ضاة وناقة احللب امل�ض���رتاة للقنية، فال بد من النظر 

اإلى �رشعها، لأن ال�رشع مق�ضود من احللوب)6).
ويف �رشاء ثوب مطوي مطوياً مل يق�ضه ومل ين�رشه فا�ضرتاه على ذلك فال خيار له، لأن 
الثوب الواحد ي�ضتدل بروؤية طرف منه على ما بقي، فال تتفاوت اأطراف الثوب الواحد 
اإل ي�ض���رياً وذلك غري معترب، لأن روؤية كل جزء متعذر، وهذا اإذا مل يكن يف طي الثوب 

ما هو مق�ضود. فاإن كان يف طي الثوب ما هو مق�ضود كالعلم مل ي�ضقط خياره))).
ويف �رشاء الدار والب�ضتان فال بد من روؤية داخل الدار وخارجها على ال�ضحيح، لأن 
روؤية خارج الدار ل تفيد العلم ويبقى امل�ضرتي على خياره اإن مل ير داخل الدار، وذلك 

لتفاوت الأبنية وباطن الب�ضتان وهو راأي زفر))) رحمه اهلل.
ويف ظاه���ر الرواية اأن���ه يكتفي بروؤية خارج الدار وروؤو����ش الأ�ضجار، وي�ضقط بهذه 
)5) اأبو يو�سف هو: يعقوب بن ابراهيم بن حبيب االأن�ساري، لزم اأبا حنيفة، ��يل ق�ساء بغداد حتى مات �سنة 83)ه، �قيل 
82)ه، �كان �ساح���ب حدي���ث، حافظ���اً �كان املق���دم من اأ�سح���اب اأبي حنيفة، �هو ا�ل من ��س���ع الكتب على مذهب اأبي 

حنيفة، وله الأمايل والنوادر وكتاب اخلراج واختالف اأبي حنيفة وابن اأبي ليلى، والرد على �سري الأوزاعي.
)6) الق�سري، اجلواهر امل�سيئة 600/3.

اللكنوي، الفوائد البهية 225 طبعة بري�ت.
البابرتي، العناية بها م�ش فتح التقدير 342/6.

)7) ال�سرخ�سي، املب�سوط 62/7، البابرتي، العناية بهام�ش فتح القدير 342/6، الك�ساين، البدائع 453/5.
)8) الإمام زفر هو: هو زفر بن هذيل بن قي�س الب�سري، كان اأبو حنيفة يجله ويعظمه، ويقول: هو اأقي�س اأ�سحابي، وقال 
عنه اإنه من اأئمة امل�سلمني، وقال احل�سن بن زياد، عنه اأنه املقدم يف جمل�س الإمام، وقال احلافظ الذهبي، اإنه �سدوق 

�ثقة ابن معني، اأكره على اأن يلي الق�ساء فاأبي، �لد �سنة 0))ه �تويف �سنة 58). 
اللكنوي، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية �ش76، الوراق، الفهر�ش الأبن ندمي 256 طبعة احللبي.
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الروؤية خيار امل�ضرتي، لأن الدار �ضيء واحد فكان روؤية البع�ش كروؤية الكل.
هذا الراأي ق���د يتنا�ضب وزمان هوؤلء الأئمة حيث كانت اأبنية اأهل الكوفة ل تختلف 

يف البناء، وكانت على تقطيع واحد وهيئة واحدة كما قال اأبو حنيفة))).
اأم���ا اإذا كان املبيع اأ�ضياء متعددة فراأى وقت ال�رشاء بع�ضه���ا دون البع�ش الآخر، فال 
يخلو اإما اأن يكون من املكي���الت اأو املوزونات فراأى بع�ضها وقت ال�رشاء، فاإن كان يف 
وعاء واحد، فال خيار له، لأن روؤية البع�ش تفيد العلم بالباقي فكان روؤية البع�ش كروؤية 
ال���كل، اإل اإذا وج���د الباقي بخالف م���ا راأى فيثبت له اخليار لكن خي���ار العيب ل خيار 
الروؤي���ة، واإن كان املبيع يف وعائني، ف���اإن كان الكل من جن�ش واحد وعلى �ضفة واحدة 

اختلف الفقهاء فيه على قولني: 
القول الأول: اإن للم�ضرتي اخليار، لأن اختالف الوعائني جعلهما كجن�ضني.

الق���ول الثاين: اإن امل�ضرتي ل خيار له وهو ال�ضحيح، لأن روؤية البع�ش من هذا اجلن�ش 
تفي���د العلم بالباقي �ضواء كان يف وعاء اأو وعائني بعد اأن كان الكل من جن�ش واحد وعلة 
�ضفة واحدة، فاإن كان من جن�ضني اأو من جن�ش واحد على �ضفتني، فله اخليار بال خالف.
واإن كان من العدديات املتفاوتة، كالدواب والثياب فراأى بع�ضها اأو كلها اإل واحدة، 
فل���ه اخليار بني اأن يرد الكل اأو مي�ضك الكل، لأن روؤية البع�ش من هذا اجلن�ش تفيد العلم 
مبا وراءه فكاأنه مل ير �ضيئاً منه، بخالف املكيل واملوزون لأن روؤية البع�ش منه تفيد العلم 

بالباقي)11). 

)9) احل�سفكي، الدار املختار – 568/4 طبعة احللبي، ابن همام، �سرح فتح القدير 344/6.
ال�سرخ�سي، املب�سوط 3)/66.

)0)) الكا�ساين، البدائع 435/5-436- ابن الهمام، �سرح فتح القدير 343/6.
الزيلعي، تبني احلقائق 26/4 طبعة دار املعرفة – ال�سرخ�سي، املب�سوط 66/7.

املو�سلي، الختيار لتعليل املختار 7/2 طبعة دار الكتب العلمية.
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اأما اإذا كان املبيع مغيباً يف الأر�ش كاجلزر والب�ضل والثوم والفجل وغريه ففيه تف�ضيل 
يف املذهب رواه الإمام ب�رش)11).

فاإن كان ال�ضيء مما يكال اأو يوزن بعد القلع كالثوم والب�ضل والزعفران فاإن باعه بعد 
ما ينبت نباتاً يفهم به وجوده حتت الأر�ش، جاز البيع.

واإن قل���ع امل�ضرتي بغري اإذن البائ���ع، اأو قلع البائع بر�ضا امل�ض���رتي، �ضقط خياره يف 
الباقي، لأن روؤية بع�ش املكيل كروؤية الكل.

واإن قل���ع امل�ضرتي �ضيئاً باإذن البائ���ع، وكان املقلوع له ثمن، مل يكن له اأن يرده ر�ضي 
باملقل���وع اأو مل ير�ش، لأنه بالقلع �ضار املقلوع معيباً لعدم ال�ضتمرار يف منوه وزيادته، 
واإن كان املبي���ع �ضيئاً مما يباع عدداً كالفجل واجلوز ونحوها، فاإن قلعه البائع اأو امل�ضرتي 
باإذن���ه كان له اخليار يف الباق���ي حتى لو ر�ضي به ول يلزم البي���ع يف الكل، لأنه عددي 
متف���اوت، فروؤية بع�ض���ه ل يكون كروؤية كل���ه، واإن قلعه امل�ضرتي بغ���ري اإذن البائع بطل 
خياره، وقال اأبو يو�ضف وحممد))1) اإن روؤية بع�ضه كروؤية كله وجعاله كاملكيل واملوزون 

والعددي املتقارب لأن بع�ضها ي�ضتدل يف العادة على الكل)13).

)))) ب�س���ر: ه���و ب�س���ري بن الوليد الكندي ن�سبة اإلى كندة، وهو من اأ�سحاب اأبي يو�سف، وقد روي عنه كتبه واآماليه، و�سمع 
م���ن مال���ك ب���ن اأن�س، وويل ق�ساء بغداد يف عهد املعت�سم، وقال فيه عبد الرحمن ال�سلمي، �ساألت الدار قطني عن ب�سر 

بن الوليد فقال ثقة مات �سنة 228ه.
ابن العماد، �سذرات الذهب 89/2 ط املكتب التجاري للطباعة والن�سر.

)2)) حممد: هو الإمام حممد بن احل�سني بن وافد – اأبو عبد اهلل ال�سيباين – �سحب اأبا حنيفة، واأخذ الفقه عنه و�سمع 
احلدي���ث ع���ن مال���ك وروي ع���ن املوط���اأ، و�سمع م���ن الأوزاعي والث���وري، وروي عن ال�سافع���ي، وهو الذي ن�س���ر علم اأبي 

حنيفة بت�سانيفه، وله الرقيات و اإلهارونيات، والكي�سنيات، واجلرجانيات، وكتاب الآثار وغريها.
ابن العماد، �سذرات الذهب )/)32، �ما بعدها، البغدادي ، تاريخ بغداد 72/2) طبعة بري�ت.

)3)) اب���ن الهم���ام، �س���رح فت���ح القدير 345/6-الكا�س���اين، بدائع ال�سنائ���ع 436/5- املو�سلي، الختيار لتعلي���ل املختار 7/3) 
طبعة دار ال�سعب.
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املالكية:

فرق فقهاء املالكية بني املثلي والقيمي لإظهار حدود الروؤيا املعتربة وامل�ضححة للعقد 
فقال���وا: اإن كان املبي���ع مثلياً فيكتف���ي بروؤية بع�ش املثلي من مكي���ل كال�ضعري والقمح اأو 

موزون كالقطن والكتان.
اأما اإن كان قيمياً فال يكتفي بروؤية بع�ضه، بل ل بد من روؤية كل املبيع �رشيطة األ يرتتب 

على روؤيته كله �رشر ي�ضيب البائع)14).
اأما لو ا�ضرتى املبيع على �ضفة ما قد راآه منه قال المام مالك:

اإذا و�ضفه���ا وجالها بنعتها وماهيتها فاأتى ب���ه اأو خرج اإليها فوجدها على ال�ضفة التي 
و�ضف���ت له، لزمه البيع، فاإن مل يكن راآها فلي�ش ل���ه اأن ياأبى ذلك عليه بعد اأن يراها اإذا 

كانت ال�ضفة التي و�ضفت وله اأن يقول ل اأر�ضاها.
واإن كانت ال�ضلعة قد راآها امل�ضرتي قبل اأن ي�ضرتيها فا�ضرتاها على ما كان يعرف عنها 
وهي غائبة عنه، وجب البيع بينهما، فاإن وجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لزم. 
وقال كب���ار اأ�ضحاب مالك: ل ينعقد بيع اإل على اأحد اأمرين، اإما على �ضفة يو�ضف له 
اأو عل���ى روؤية قد عرفه���ا اأو �رشط يف عقد البيع فاإنه باخليار اإذا راأى ال�سلعة باأعيانها على 

غري ما و�ضفت، فالبيع منتق�ش غري جائر.
واإذا راأى امل�ضرتي ال�ضلعة منذ زمن بعيد واأراد اأن ي�ضرتيها على تلك الروؤية ال�ضابقة، 
ق���ال مالك: ال�ضلع تختلف وتتغ���ري يف اأبدانها، فاحليوانات تتغ���ري بالعجف والنق�ضان 
والنماء، والثياب تتغري بط���ول الزمان، فاإن باعها على اأنها بحال ما راآها فال باأ�ش بذلك 
ول ي�ضلح النقد فيها، لأنه لي�ش مباأمون، هذا يف النماء، ول ميكن هذا يف احليوان، لأن 

)4)) ق���ال الد�سوق���ي: ق���ال م�سايخنا "األ يكون يف ن�سره اإتالف كال�سا�س واإل اكتفى بروؤية البع�س " – الد�سوقي "حا�سية 
الد�سوقي 24/3 طبعة احللبي.
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احليوان بعد طول املكث ل ميكن اأن تكون حالته واحدة)15).

ال�سافعية:

اإن الروؤيا املعتربة عند ال�ضافعية على �رشبني:
ال�رشب الأول: روؤية ل تلحق فيها امل�ضقة: وهي روؤية اجلملة دون جميع الأجزاء.

ال����رشب الثاين: روؤية تلحق فيها امل�ضقة وهي روؤي���ة جميع الأجزاء كالعيوب اخلفية 
واملاأكولت يف ق�ضورها.

فالروؤي���ا التي جتب وتكون �رشطاً يف �ضحة العقد هي روؤي���ة اجلملة لعدم امل�ضقة فيها 
دون روؤي���ة جميع الأجزاء لوجود امل�ضقة فيه���ا، وقالوا لو راأى بع�ش املبيع دون البع�ش 
وه���و ما ي�ضتدل بع�ضه على الباق���ي، �ضح البيع بال خالف، وذلك ك�ضربة احلنطة تكفي 

روؤية ظاهرها، ول خيار له اإذا راأى بعد ذلك باطنها اإل اإذا خالف ظاهرها.
ويف ق���ول �ساذ اأنه ال يكفي روؤية ظاه���ر ال�سربة، بل ي�سرتط اأن يقلبها ليعرف باطنها، 
وامل�ضه���ور هو الأول وبه قطع الأ�ضح���اب وينطبق هذا على ما يف معنى احلنطة ك�ضربة 

اجلوز واللوز والدقيق ونحوها.
فلو راأى �ضيئاً منها يف وعائه، فراأى اأعاله اأو راأى اأعلى ال�ضمن والزيت واخلل و�ضائر 

املائعات يف ظروفها، كفى ذلك و�ضح البيع، ول يكون بيع غائب.
ول���و كانت احلنطة يف بيت معلوم منها، فراأى بع�ضها من الكّوة اأو الباب يكفي ذلك 
اإن ع���رف �ضعة البيت وعمقه، وهذا لي�ش على اإطالقه، ف���ال يكتفي بروؤية �ضربة البطيخ 
وال�ضفرجل والرمان، بل ل بد من روؤية كل واحد منها، ول يكفي يف �ضلة العنب واخلوخ 

)5)) االأ�سبحي،/ املد�نة الكربى 208/4 ط دار �سادر.
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واجلوافة والبلح والتني بروؤية اأعاله وذلك لكرثة الختالف فيها بخالف احلبوب)16).
اأما اإذا مل ي�ضتدل بروؤية بع�ض���ه على الباقي، فقد اختلف فيه اأ�ضحاب ال�ضافعي على 

وجهني:
اأحدهم���ا: وهو قول اأبي اإ�ضحاق املروزي))1) اإن ال�ضافع���ي اإمنا اأبطل بيع الثوب يرى 

بع�ضه على القول الذي ل يجيز فيه بيع خيار الروؤية.
فاأم���ا على القول الذي يجيز فهذا البيع اأجوز، وكيف يجيز بيع ما مل ير �ضيئاً منه ول 

يجيز بيع ذلك ال�ضيء وقد راأى بع�ضه.
الث���اين: اأن بيع الثوب يرى بع�ض���ه ل يجوز على القولني معاً والفرق بينه وبني العني 

الغائبة من وجهني:
الوجه الأول: اأن الثوب اإذا راأى بع�ضه اجتمع فيه حكمان خمتلفان، لأن ما راأى منه 
ل خيار له فيه، ف�ضار حكمني مت�ضادين جمعهما عقد واحد فبطل، ولي�ش كذلك اإذا كان 

غائباً كله.
الوج���ه الثاين: اأن بيع العني الغائبة اإمنا اأجيز عل���ى خيار الروؤية لل�رشورة الداعية اإليه 
عند تع���ذر الروؤيا لينفع النفع العاجل للبائع بتعجي���ل الثمن، وللم�ضرتي بال�ضرتخا�ش 
ولي�ش كذل���ك يف العني احلا�رشة، لأن ال�رشورة لي�ضت داعي���ة اإليه، ول الروؤية متعذرة 

منه))1).
)6)) املا�ردي، احلا�ي الكبري 6/)2 ط دار الفكر بريوت.

النوري، املجموع 282/9 ط دار الفكر، النووي، رو�سة الطالبني 83/3 دار الكتب العلمية.
)7)) اأبي ا�سحاق املروزي هو: اإبراهيم ابن احمد بن ا�سحاق املروزي، احد اأئمة املذهب ال�سافعي، وكان اإمام ع�سره يف الفتوى 
والتدري����س، متف���ق عل���ى عدله وثقته يف روايت���ه، اأخذ الفقه عن اأبي العبا�س بن �سريج، وانته���ت اإليه رئا�سة العلم ببغداد، 

ثم ارحتل اإلى م�سر وتويف بها �سنة 340ه، �اأهم م�سنفاته �سرح خمت�سر املزين، �كتاب التو�سط بني ال�سافعي �املزين.
االأ�سنوي، طبقات ال�سافعية، طبعة بري�ت 987)�ش 06)-07).

)8)) املا�ردي، احلا�ي الكبري 23/6.
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وبناء على الراأيني ال�ضابقني يف جتويز وعدم جتويز بيع الغائب و�رشاوؤه، خرج فقهاء 
ال�ضافعية العديد من امل�ضائل.

اأوًل: امل�سائل املخرجة على الراأي القائل بعدم جواز بيع الغائب و�سراوؤه:

- ل���و ا�ضرتى غائباً راآه قب���ل العقد نظر: اإن كان مما ل يتغري غالب���اً كالأر�ش والأواين 
واحلديد والنحا�ش ونحوه���ا، اأو كان ل يتغري يف املدة املتخللة بني الروؤيا وال�رشاء �ضح 

العقد حل�ضول العلم باملق�ضود))1).
- اإذا راأى اأمنوذج���اً م���ن البيع منف�ضاًل عنه، وبني اأمر املبي���ع عليه نظر: اإن قال بعتك 
م���ن هذا النوع كذا وك���ذا فاملبيع باطل، الأنه مل يعني مااًل ومل ي���راع �رشوط البيع، وال 
يقوم ذلك مقام الو�ضف يف ال�ضلم على ال�ضحيح، لأن الو�ضف باللفظ يرجع اإليه عند 

النزاع)1)).
- اإذا ا�ضرتى الثوب املطوي و�ضححناه فن�رشه، واختار الف�ضخ ومل يح�ضن طيه وكان 
لطيه موؤنة، لزم امل�ضرتي موؤنة الطي، ولذا لو ا�ضرتى �ضيئاً ونقله اإلى بيته فوجد به عيباً، 

فاإن موؤنة الرد على امل�ضرتي)1)).
- اإذا ا�ض���رتى داراً ف���ال بد من روؤية البيوت وال�ضغ���وف وال�ضطوح واجلدران داخاًل 
وخارج���اً، ويف الب�ضتان روؤية الأ�ضجار وم�ضايل املاء ول حاجة اإلى روؤية اأ�ضا�ش الب�ضتان 

وعروق الأ�ضجار ونحوها، لأن الروؤية يف كل ح�ضب ما يليق به)))).

)9)) النو�ي، ر��سة الطالبني 83/3.
)20) النو�ي، ر��سة الطالبني 38/3 – النو�ي، املجموع 283/9.

))2) النو�ي، ر��سة الطالبني 40/3 – النو�ي، املجموع 283/9/9.
)22) النووي، املرجعني ال�سابقني ونف�س ال�سفحة.
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ثانياً: امل�سائل املخرجة على الراأي القائل بجواز بيع الغائب:

- اإن بيع اللنب يف ال�رشع باطل، فلو قال بعتك اللنب الذي يف �رشع هذه البقرة، مل 
يجز على املذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر، وقيل فيه قوًل بيع الغائب.

- اإن بي���ع ال�سوف على ظهر الغنم ال يجوز، ويف وجه يجوز ب�رشط اجلز وهو قول 
�ضاذ �ضعيف.

- اإن بي���ع ال�ضاة املذبوحة قبل ال�ضلخ باطل، �ضواء بيع اجللد واللحم معاً اأو اأحدهما، 
ول يجوز بيع الأكارع والروؤو�ش قبل الإبانة، ويف الأكارع وجه �ضاذ بجوازها، ويجوز 

بيعها بعد االبانة نيئة وم�سوية وكذا امل�سموط نياً وم�سوياً)3)).
- اإن بي���ع امل�ضك يف الفاأرة باطل، �ضواء بي���ع معها اأو دونها كاللحم يف اجللد، �ضواء 

فتح راأ�ش الفاأرة اأم ل وقال يف التتمة اإذا كانت مفتوحة نظر: 
- اإن مل يتف���اوت ثخنها و�ضاهد امل�ضك فيها �ضح البيع، واإل فال، وقال ابن �رشيج)4)) 

يجوز بيعه مع الفاأرة مطلقاً كاجلوز.
- ولو راأى امل�ضك خارج الفاأرة ثم ا�ضرتاه بعد الرد اإليها، فاإن كان راأ�ش الفاأرة مفتوحاً 

فراآه، جاز واإل فعلى قويل بيع الغائب)5)).
- اإذا مل ي�سرتط الروؤية، فال بد من ذكر اجلن�س ونوعه باأن يقول بعتك فر�سي العربي، 
ول يكفي بعتك م���ا يف كمي اأو كفي اأو خزانتي اإذا مل يعرفه امل�ضرتي، ويف وجه يكفي 

)23) القفال، حلية العلماء 3/4)) طبعة الر�سالة احلديثة، النو�ي، ر��سة الطالبني 3/)4، النو�ي، املجموع 283/9.
)24) اب���ن �سري���ج: ه���و اأحم���د بن عمر بن �سريج القا�سي اأب���و العبا�س البغدادي، من عظماء ال�سافعي���ة، وكان يقال له الباز 
االأ�سه���ب، �عن���ه انت�سر فقه ال�سافعي، �قام بن�سرة مذه���ب ال�سافعي، �رد على املخالفني، �لد ببغداد �سنة 249ه �تويل 

ق�ساء �سرياز ثم بغداد �مات �سنة 306ه.
االأ�سنوي، طبقات ال�سافعية ح) �ش 30-)9 احل�سني.

)25) القفال، حلية العلماء 02/4)، النو�ي، ر��سة الطالبني 42/3.
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ذكر اجلن�ش، ول حاجة اإلى النوع.
- لو تلف املبيع يف يد امل�ضرتي قبل الروؤية، ففي انف�ضاخ البيع وجهات نظر يف خيار 
ال����رشط، ولو باعه قبل الروؤية مل ي�سح، بخالف م���ا لو باعه يف زمن خيار ال�رشط، فاإنه 

ي�ضح على الأ�ضح، لأنه ي�ضري جميزاً للعقد، وهنا ل اإجازة قبل الروؤيا)6)).
- ل���و راأى ثوبني، ف�رشق اأحدهما فا�ضرتى الباقي، ول يعلم اأيهما امل�رشوق، جاء يف 

الو�ضيط:
"اإن ت�ضاوت �ضفتهما، وقدرهما، وقيمتهما �ضح قطعاً، واإن اختلفا يف �ضيء من ذلك، 

خرج على بيع الغائب".))))

احلنابلة:

اإن الروؤي���ا املعت���ربة عند احلنابلة: ه���ي الروؤيا التي حتقق املق�ضود م���ن البيع، كداخل 
الث���وب ونح���وه، فلو باع ثوباً مطوي���اً اأو عيناً حا�رشة ل ي�ضاهد فيه���ا ما يختلف الثمن 
لأجله، فاإنه كبي���ع الغائب، وللم�ضرتي اخليار عند روؤية املبي���ع يف الف�ضخ اأو الم�ضاء، 
ويكون على الفور، فاإن اختار الف�ضخ انف�ضخ العقد وان مل يخرت لزم العقد، لأن اخليار 

خيار الروؤية، وقيل ينعقد باملجل�ش الذي وجدت الروؤيا فيه)))).
كما اأن احلنابلة قد فرقوا بني الروؤيا املقارنة للبيع وغري املقارنة.

- ف���اإن كانت مقارنة لبع�ضه ودلت على بقيته �ض���ح البيع، فروؤية اأحد وجهي الثوب 
تكف���ي فيه اإذا كان غري منقو����ش، وكذا ظاهر ال�ضربة املت�ضاوي���ة الأجزاء من حب ومتر 
ونحوهما، وما يف الظروف من مائع مت�ضاوي الأجزاء، ويكتفي بالروؤية فيما ل تت�ضاوى 

)26) النو�ي، املجموع 280/9-)28.
)27) النو�ي، املجموع 280/9، النو�ي، ر��سة الطالبني 43/3

)28) ابن قدامة، الكايف يف فقه االمام احمد 0/2) طبعة دار الفكر.
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اأج���زاوؤه كالأر�ش والثوب والقطيع م���ن الأغنام، فلو قال بعتك ال���دار من هاهنا اإلى 
هاهنا جاز، لأنه معلوم واإن قال ع�رشة اأذرع ابتداوؤهما من هاهنا مل ي�ضح، لأنه ل يدري 

اإلى اأين تنتهي، ولو قال بعتك ن�ضف داري ما يلي دارك مل ي�ضح.))))
وا�ضتثن���وا من ذلك ما ماأكوله يف جوفه كالرم���ان والبي�ش واجلوز واللوز يف ق�رشته، 

لأن ق�رشه الأعلى من م�ضلحته لأنه يحفظ رطوبته.
- واإذا مل ير املبيع، فتارة يو�ضف له، وتارة ل يو�ضف له، فاإن مل يو�ضف له مل ي�ضح 

البيع على ال�ضحيح من املذهب.
واإن و�ض���ف ل���ه فتارة يذكر من �ضفته ما يكفي يف ال�ضل���م، وتارة يذكر له ما ل يكفي 

يف ال�ضلم، فاإن ذكر له من �ضفته ما ل يكفي يف ال�ضلم مل ي�ضح البيع على ال�ضحيح.
واإن ذك���ر له من �ضفات املبيع ما يكفي يف �ضح���ة ال�ضلم �ضح بيعه يف ظاهر املذهب 
وهو قول اأكرث اأهل العلم ل ي�ضح حتى يراه لأن ال�ضفة ل يح�ضل بها معرفة املبيع فلن 

ي�ضح البيع كالذي ل ي�ضح ال�ضلم منه.
وال�ضحيح اأنه بيع بال�ضفة في�ضبح كال�ضلم، لأن ال�ضفة حت�ضل بال�ضفات الظاهرة التي 

تختلف بها الثمن ظاهراً ولأنه ل يعترب يف الروؤيا الطالع على ال�ضفات اخلفية)31).
وبناء على هذا املفهوم للروؤيا املعتربة عندهم خرجوا العديد من امل�ضائل منها:

- عدم جواز بيع احلم���ل يف البطن، واللنب يف ال�رشع، وامل�ضك يف الفاأرة، والنواة 
يف التم���ر، والبي�ش يف الدجاجة للجهالة �ضواء يف ال�ضفة واملقدار، حلديث اأبي هريرة 

)29) امل���رداوي، لإن�س���اف 295/4 طبع���ة دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت، ال�ساحلي، الإقناع و�سرحه ك�ساف القناع 87/3) 
طبعة دار الكتب العلمية ببري�ت.

)30) اب���ن قدام���ة، ال�سرح الكبري 26/4 طبعة دار الكتب العلمي���ة ببري�ت، ابن قدامة، الكايف 2/))-2)، املرداوي، الإن�ساف 
296/295/4، ال�ساحلي الإقناع و�سرح ك�ساف القناع 89/3).
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اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم نهى عن بيع امل�ضامني)31) واملالثيم))3).
- ع���دم جواز بيع ال�ض���وف على الظهر يف م�ضهور املذه���ب، لأنه مت�ضل باحليوان 
فل���م يجز اإفراده بالعقد كاأع�سائه وقيل يج���وز ب�رشط جزه يف احلال، الأنه معلوم ممكن 

ت�ضليمه، فجاز بيعه كالزرع يف الأر�ش)33).
- ع���دم جواز بيع املالم�ض���ة واملنابذة، كاأن يبيعه �ضيئ���اً ول ي�ضاهده فيقول اأي ثوب 
مل�ضت���ه اأو نبذته فهو بكذا، وكذا عدم جواز بيع ما ه���و م�ضتور يف الأر�ش ويظهر ورقه 

كاللفت والفجل والقلقا�ش والثوم وغريه.
- عدم جواز بيع �ضاة من قطيع، اأو �ضجرة من ب�ضتان، لأن �ضياه القطيع غري مت�ضاويات 

القيم فتكون جمهولة لأن ذلك يف�ضي اإلى النزاع، وملا فيه من الغرر املنهي عنه.
وك���ذا ل يجوز بيع قطي���ع اإل �ضاة ن�ش عليه اأحمد-رحم���ه اهلل- وهو قول اأكرث اأهل 
العل���م ا�ضتناداً حلديث ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ال���ذي نهى فيه عن الثنية اإل اأن 

تعلم)34).
وقد و�ضعوا �ضابطاً لذلك فقالوا: اإنه ل ي�ضح ا�ضتثناء ما ل ي�ضح بيعه منفرداً اأو بيع ما 

عداه منفرداً عن امل�ضتثنى ونحوه)35).
وبعد ه���ذا العر�ش للروؤيا املعتربة وحدودها عند الفقهاء، اأرى اأن الروؤيا التي يتحقق 
فيها العلم باملق�ضود هي الأولى بالرتجيح وذلك لت�ضاع هذا املفهوم وحدوده، وخا�ضة 
))3) امل�سام���ني، ق���ال اأب���و عبي���د امل�سامني م���ا يف اأ�سالب الفحول، �املالثي���م ما يف البطون من االأجنة اب���ن قدامة، ال�سرح 

الكبري 27/4.
)32) ابن قدامة، ال�سرح الكبري 28/4، ابن قدامة، الكايف 0/2).
)33) ابن قدامة، الكايف 0/2)، ابن قدامة، ال�سرح الكبري 28/4.

)34) احلدي���ث اأخرج���ه اأب���و داود يف البيوع 259/3، والرتمذي يف البيوع 5765/3 طبعة احللبي، والن�سائي يف البيوع 260/7 
طبعة املكتب ة العلمية بري�ت، باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم.

)35) ابن قدامة، ال�سرح الكبري 29/4 
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اأن العلم باملق�ضود يختلف باخت���الف روؤية املبيع �ضواء كان املبيع �ضيئاً واحداً اأو اأ�ضياء 
متعددة، و�ضواء ما راآه مق�ضوداً بنف�ضه اأو تبعاً له.

ولأن يف ترجي���ح هذا الراأي ات�ضاع لدائرة مفهوم الروؤيا التي تتنا�ضب وتطور الع�رش 
وليواكب التطبيق العملي، والذي عليه بيوع النا�ش يف هذا الزمان.

ف���اإذا ما حتقق العلم باملق�ضود، حتقق املراد من البيع، وخا�ضة اأن حق امل�ضرتي مكفول 
بالرد بخيار الروؤيا اإن راأى املبيع ومل ينا�ضبه.

وه���ذا ما ذهب اليه احلنفية واحلنابل���ة واإن كان احلنابلة قد ذهب���وا اإلى اأبعد من ذلك 
فقالوا اأن العل���م يح�ضل بروؤية العني اأو ال�ضم، اأو الذوق، اأو بو�ضف املبيع �ضفة تكفي 

يف ال�ضلم.

املبحث الثاين
اآراء الفقهاء يف بيع العني غري املرئية

اتفق���ت اآراء الفقهاء جميع���اً على اأن املبي���ع اإن كان حا�رشاً يف املجل����ش وم�ضاهداً 
للمتعاقدي���ن، فالبيع �سحيح اإذا توفرت فيه جميع �رشوط العقد، كذلك اتفقت كلمتهم 
على اأن املبيع املو�سوف يف الذمة جائز اإذا توافرت فيه �رشوط ال�سلم املعتربة من جانب 

ال�ضارع.
هذا مو�ضع اتفاق الفقهاء، اأما اختالفهم فكان يف �ضاأن املبيع الذي راآه املتبايعان قبل 

العقد، ثم مت العقد بعد روؤيته وهو غري م�ضاهد لهما عند التعاقد.
فهل تكف���ي الروؤية التي �ضبقت العق���د فقط، اأم هو يف حاجة ما�ض���ة اإلى روؤيته عند 

التعاقد.
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كذلك اختالفهم يف �ضاأن املبيع اإن كان عيناً غري م�ضاهده للعاقدين وقت التعاقد ومل 
ي�ضبق روؤيتهما من قبل، فهل ي�ضح العقد اأم ل؟.

اأ�اًل:- "البيوع غري املرئية �قت العقد"

فرق الفقهاء يف �ضاأن هذا املبيع بني اأمرين:
الأمر الأول: اإن كان املبيع مبا ل يتغري يف الغالب.

االأمر الثاين: اإن كان املبيع يتغري يف الغالب.
فاإن كان املبيع مما ل يتغري يف الغالب، كالأرا�ضي والأوزان واحلديد والنحا�ش ونحوها، 
اأو كان ل يتغري يف املدة املتخللة بني الروؤية وال�رشاء �ضح العقد عند جمهور الفقهاء من 

احلنفية واملالكية وجمهور ال�ضافعية وراجح احلنابلة حل�ضول العلم املق�ضود)36).
وقال اأبو القا�ضم الأمناطي ل ي�ضح البيع حتى ي�ضاهد املبيع حال العقد وهو قول �ضاذ 

مردود، وهو الرواية الثانية عن المام اأحمد))3).
الأدلة:

اأوًل: ا�ضتدل اجلمهور ملا ذهبوا اإليه بالقيا�ش واملعقول:
اأم���ا القيا�ش فقالوا: اإن الروؤية يف هذه احلالة كالروؤية وقت العقد بجامع العلم باملبيع 
يف احلالت���ني، فاإذا كان العقد �ضحيحاً، وكان املبيع م�ضاهداً وقت العقد، فيكون كذلك 

اإذا راآه املتبايعان قبل التعاقد طاملا مل يتغري واآمنا تغريه))3).
)36) الكا�س���اين، البدائ���ع 433/5-434، ابن ر�سد، بداي���ة املجتهد 2-52)، املكتبة التجارية مب�سر، النو�ي، ر��سة الطالبني 

63/3
القفال، حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء 96/4-96، ابن قدامة، املغني 27/4

)37) القفال، حلية العلماء 4)94-املغني 0)/27
)38) ق���ال الإم���ام الن���ووي: لي�س املراد بتغريه حدوث عيب، فاإن خي���ار العيب ل يخت�س بهذه ال�سورة، بل التغيري عما كان 

عليه �ال�سفة املوجودة عند الر�ؤية.
النو�ي، ر��سة الطالبني 3/3)3، اخلطيب، مغني املحتاج 9/2) طبعة احللبي
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اأم���ا املعق���ول: اإن الروؤيا اإمنا اأريدت لي�ضري املبيع معلوم���اً، ول يكون جمهوًل، وهذا 
املعنى موجود يف الروؤية املتقدمة بالعقد.

ثانياً: دليل اأ�ضحاب الراأي الثاين القا�ضي بعدم �ضحة البيع بالقيا�ش على ال�ضهادة يف 
الن���كاح فقال���وا: اإن ما كان �رشطاً يف �ضحة العقد يج���ب اأن يكون موجوداً حال العقد 

كال�ضهادة يف النكاح))3).
ونوق����ش دليل القيا�ش: باأنه قيا�ش مع الفارق، لأن املراد من ال�ضهادة على النكاح، اإمنا 
هو لال�ستيثاق، واالحتياط اأما املراد من الروؤية يف املبيع، هو العلم به، وقد حتقق العلم 
بالروؤي���ة ال�ضابقة على العقد خا�ضة اإذا اآم���ن تغري املبيع، وعلى ذلك اإن وجد املبيع على 
ال�ضف���ة الت���ي راأى املبيع عليها، فال خيار للم�ضرتي، لأن العل���م باأو�ضاف املبيع حا�ضل 

بتلك الروؤية ال�ضابقة، ويكون املبيع لزماً يف حقه ويلزمه دفع الثمن للبائع)41).
اأم���ا اإذا كان املبيع ل يتغري يف الغالب ولكن قد تغري بالفعل لأي �ضبب من الأ�ضباب، 

ثبت اخليار للم�ضرتي، لأن الروؤية ال�ضابقة مل تقع معلمة باأو�ضافه فكاأنه مل يره.
وبن���اء عليه ح���ق للم�ضرتي طلب ف�ضخ العق���د، وله حق الجازة وه���ذا لي�ش ب�ضبب 

اخليار، واإمنا هو لتغري املبيع بيد البائع.
ومن الفقهاء كالغزايل يرى بط���الن العقد اإذا تغري املبيع ليتبني ابتداء املعرفة ال�ضابقة 

"اأي حالة العقد" وهو �رشط ل�سحة العقد)41).
اأما اإذا كان املبيع مما يتغري يف الغالب يف مثل تلك املدة كالفواكه الرطبة التي يت�ضارع 
اإليه���ا الف�ضاد ينظر: اإذا كان قد م�ض���ى من املدة ما يعلم بقاوؤها فيها فبيعه جائز، واإن كان 

)39) القفال، حلية العلماء ج 98/4
)40) ابن قدامة، املغني البن قدامة 27/4

النو�ي، املجموع 288/9، املا�ردي، احلا�ي الكبري 7/6)
))4) النو�ي، املجموع النو�ي  9/)28، ابن الهمام، �سرح فتح القدير، 352/6
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ق�ضى من املدة ما يجوز اأن يبقى فيها ويجوز اأن يتلف، فبيعه باطل، لأنه عقد على عني 
ال يعلم بقاوؤها فيه، والأن املبيع مبنزلة جمهول احلال والعلم به �رشط ل�سحة العقد.

واأم���ا اإذا كان املبيع قد م�ض���ت مدة عليه يحتمل منها اأن يتغ���ري ويحتمل اأن ل يتغري، 
فالأ�ض���ح ال�ضحة لأن الأ�ضل �ضالمته، وبقاوؤه على حال���ه، وذهب ال�ضافعي اإلى القول 

بعدم اجلواز، لأن املبيع مرتدد، بني ال�ضالمة والعطب))4).
فاإن وجده متغ���رياً، فللم�ضرتي اخليار، فاإن وقع اخل���الف بينهما فقال امل�ضرتي: تغري 
وقال البائع هو بحاله، مل يتغري، فالأ�ضح عند ال�ضافعية واحلنابلة اأن القول قول امل�ضرتي 
م���ع ميينه، لأن البائع يدع���ي عليه علمه به���ذه ال�ضفة، فلم يقبل كاإدعائ���ه اإطالعه على 

العيب.
لأنن���ا لو قلنا ب���اأن القول قول البائع لكان يف هذا ال���زام للم�ضرتي باأمر مل يعرتف به 

وهو الثمن)43).
وذه���ب احلنفية وبع����ش ال�ضافعية اإلى الق���ول: باأن القول قول البائ���ع مع ميينه، لأن 
الأ�ضل ع���دم التغري، ولأن دعوى التغي���ري بعد ظهور �ضبب لزوم العق���د وهو روؤية ما 
يدل على املق�ضود، ولأن التغيري حادث، لأنه اإمنا يكون بعيب اأو تبدل هيئة، وكل منهما 

عار�ش)44).
اأم���ا املالكية فقد اأ�ضندوا الأمر اإلى اأهل اخل���ربة، فاإن هم رجحوا التغيري، فالقول قول 

امل�ضرتي، على اعتبار اأن الرتجيح يح�ضل به العلم اأو الظن القوي.

)42) القفال، حلية العلماء 96/3 – النو�ي، ر��سة الطالبني 37/3، النووي، املجموع ج 9/)28
ابن قدامة، املغني البن قدامة 26/4، االأ�سبحي، املد�نة 205/4

)43) النو�ي، املجموع 282/9، ابن قدامة، املغني 584/3
)44) ابن الهمام: �سرح فتح القدير 352/6، الكا�ساين، البدائع 434/5، النو�ي، املجموع 282/9
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واإن ه���م رجحوا عدم التغيري اأو عدمه، فالقول ق���ول البائع، واإن انتابهم ال�ضك فلم 
يقطع���وا بالتغيري اأو عدمه فالقول للبائع مع ميينه، عل���ى اعتبار اأن ال�ضك يف�رش مل�ضلحة 
البائ���ع، في�ضدق، لأنه منكر والق���ول قول املنكر، لأن امل�ض���رتي يف ادعائه تغري املبيع، 

يدعي حق له وهو الرد على البائع)45).
ثانياً: �ساأن املبيع اإن كان عيناً غري م�ساهده للعاقدين وقت التعاقد ومل 

ي�سبق روؤيته من قبل:

اختلف الفقهاء يف حكم هذا املبيع على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: ذهب اأن�ضار هذا الراأي اإلى القول: باأن من ا�ضرتى �ضيئاً مل يره، فالبيع 
جائز،وللم�ض���رتي اخليار اإذا راآه، اإن �ضاء اأخ���ذه بجميع الثمن، واإن �ضاء رده �ضواء راآه 
على ال�ضفة التي و�ضفت له، اأو على خالفها، ويكفي عند اأ�ضحاب هذا الراأي ال�ضارة 

اإلى املبيع اأو اإلى مكانه، فاإن مل ي�رش اإليه مل يجز بالإجماع)46).
واإلى هذا ذهب احلنفية وال�ضافعي يف مذهبه القدمي))4) ومرجوح احلنابلة.))4)

القول الثاين: ذهب اأن�ساره اإلى القول: بجواز هذا البيع ب�رشط الو�سف،�سواء كان 
املبيع على البت ، اأم على اخليار، اأو �ضكت املتعاقدان فلم يتعر�ضا للبت اأو اخليار واإلى 

هذا ذهب املالكية والراجح عند احلنابلة.

)45) ال�سرح الكبري 25/4
)46) احل�سفكي، جاء يف الدر املختار 593/4 ط. احللبي و�سح ال�سراء والبيع ملا مل يرياه والإ�سارة اإليه –اأي املبيع- اأو اإلى 

مكانه �سرط اجلواز، فلو مل ي�سر اإليه مل يجز اإجماعاً
)47) جاء يف املجموع �سرح املهذب للنو�ي 276/9

ويف بيع الأعيان احلا�سرة التي مل تر، قولن م�سهوران، قال يف القدمي والإمالء وال�سرف من اجلديد، ي�سح وقال يف الأم 
�عامة الكتب اجلديدة ي�سح

)48) الد�سوق���ي، حا�سي���ة الد�سوق���ي 25/3، ابن ر�سد بداية املجتهد  50/2) ال�سربيني، مغني املحتاج 8/2) النو�ي، املجموع 
276/9، املا�ردي، احلا�ي الكبري 22/6
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وق���ال بع�سهم: يجوز بيع الغائب بال و�سف ولو �رشط فيه اخليار وهذا ما رجحه ابن 
ر�ض���د، و�ضححه الد�ضوقي عن اخلطاب وهو قول بع�ش ال�ضافعية من مرجوح مذهبهم 

وهو قول ال�ضعبي واحل�ضن، والنخعى، والثوري وغريه من اأهل الراأي))4).
الق���ول الثالث: ذهب اأن�ضاره اإلى القول بع���دم �ضحة بيع الغائب مطلقاً واإليه ذهب 

المام ال�ضافعي يف مذهبه اجلديد واحلنابلة يف مرجوح مذهبهم)51).

اأدلة اأ�ضحاب الراأي الأول:
ا�ضتدل اأ�ضحاب الراأي الأول القائل ب�ضحة البيع بالكتاب وال�ضنة واملعقول.

اأما الكت���اب: فقوله تعالى "واأحل اهلل البيع")51) دلت الآية بعمومها على حل كل بيع 
م���ا مل يرد دليل على حترميه من كت���اب اأو �ضنة اأو اجماع، وعليه يدخل بيع الغائب حتت 

عموم الآية.
نوق�ش ال�ضت���دلل بالآية: باأن الآية عامة خم�ضو�ضة حلدي���ث النهي عن بيع الغرر، 
ومن���ه بيع الغائب جلهالة املبي���ع))5)، ولأنه باع ما مل يره ومل يو�ض���ف، فلم ي�ضح كبيع 

النوى يف التمر.

)49) جاء يف مغني املحتاج: والظهر اأنه ل ي�سح بيع الغائب، وهو ما مل يره املتعاقدان اأو اأحدهما، والثاين ي�سح اإذا و�سف 
بذكر جن�سه ونوعه اعتماداً على الو�سف، اخلطيب، مغني املحتاج 8/2)

)50) ابن قدامة، املغني البن قدامة 25/4 طبعة دار الكتب العلمية
�جاء فيه "ولنا اأنه بيع جمهول، مل يره ومل يو�سف له، فاأ�سبه بيع احلمل.

ول خالف بني الفقهاء على عدم جواز بيع احلمل لورود النهي عنه ا�ستدلًل مبا روي عن ابي �سعيد اخلدري: نهي ر�سول 
اهلل �سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م عن �سراء ما يف بطون الأنعام حتى ت�سع، وعم���ا يف �سروعها اإل بكيل اأو وزن، لأنه قد يكون 
حم���اًل وق���د يك���ون ريحاً، وذلك غرر من غ���ري حاجة فلم يجز، لأنه اإن كان حماًل فهو جمه���ول القدر وجمهول القدر 

وجمهول ال�سفة، وذلك غرر من غري حاجة فلم يجز.
ال�سريازي، املهذب 332/9، القفال، حلية العلماء 3/4))، املا�ردي، احلا�ي الكبري 22/6

))5) البقرة اآية 275
)52) النو�ي، املجموع 286/9، النو�ي، ر��سة الطالبني 37/3، ابن قدامة، املغني �ال�سرح الكبري 25/4 
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اأما ال�ضّنة:
اأوًل: فما رواه ابن اأبي �ضيبة والبيهقي عن مكحول اأن النبي �ضلى اهلل عيه و�ضلم قال: 

"من ا�ضرتى �ضيئاً مل يره، فله اخليار اإذا راآه، اإن �ضاء تركه واإن �ضاء اأخذه")53).
وجه الدللة : يدل احلديث على اإثبات اخليار ملن ا�ضرتى �ضيئاً مل يره، فدل ذلك على 

م�رشوعية هذا البيع.
نوق����ش ال�ضتدلل باحلديث، باأنه مل ي�ضل���ح الحتجاج به، لأن احلديث جاء مر�ضاًل 

لأن مكحوًل تابعي، كما اأن يف ا�ضناده اأبا بكر بن اأبي مرمي هو �ضعيف)54).
اأجيب عن ذلك: ل ن�ضلم لكم اأن املر�ضل لي�ش بحجة مطلقاً، فهو حجة عند اأكرث اأهل 
العل���م، وت�ضعيف ابن اأبي مرمي بجهالت���ه ل ينفي علم غري امل�ضعفني بها، وقد روي هذا 
احلديث احل�ضن الب�رشي وابن �ضريين وهو راأي ابن �ضريين وعمل به مالك واأحمد وهو 

ممن نقل عنه ت�ضعيف ابن اأبي مرمي فدل قبول العلماء على ثبوته)55).
ثاني���اً: مبا روي اأن عثمان بن عف���ان –ر�ضي اهلل عنه- باع اأر�ضاً بالب�رشة من طلحة بن 
عب���د اهلل فقي���ل لطلحة انك قد غبن���ت، فقال: يل اخليار لأين ا�ضرتيت م���ا مل اأره، وقيل 
لعثمان اإنك قد غبنت فقال: يل اخليار لأين بعت ما مل اأره فحّكما بينهما جبري بن مطعم، 

فق�ضي باخليار لطلحة، وكان ذلك مبح�رش من ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم)56).
وج���ه الدللة: اإن اثبات اخليار من جبري بن مطع���م، لأحد ال�ضحابيني فيه من الدللة 

على �ضحة عقد البيع الذي يريا منه املعقود عليه.

)53) احلدي���ث ر�اه البيهق���ي يف �سن���ة 268/5 يف كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العني الغائبة، كما ر�اه الدار قطني يف 
�سننه 4/3 كتاب البيوع

)54) النو�ي، املجموع 286/9
)55) ابن الهمام، �سرح فتح القدير 337/6

)56) رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى 268/5 يف كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العني الغائبة
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نوق�ش ال�ضتدلل لهذا احلديث باأنه ق���ول �ضحابي، ومل ينت�رش يف ال�ضحابة فانتفت 
احلجة به))5).

اأجيب عن ذلك باأنا ل ن�ضلم لكم عدم انت�ضاره بني ال�ضحابة بل كان ذلك مبح�رش من 
ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم))5).

ق���ال النووي: وال�ضحي���ح عندنا اأن قول ال�ضحابة لي�ش بحج���ة اإل اأن ينت�رش من غري 
خمالف))5).

ثالثاً: مبا رواه عمر ابن ابراهيم بن خالد عن وهب البكري عن حممد بن �ضريين، عن 
اأب���ي هريرة، عن النبي �ضلى اهلل عيه و�ضلم قال: "من ا�ضرتى �ضيئاً مل يره فهو باخليار اإذا 

راآه")61).
نوق����ش ال�ضتدلل باحلديث باأن���ه �ضعيف، ويرجع ذلك ب�ضب م���ا ن�ضب لراويه من 

�ضعف وو�ضع احلديث، وممن �ضعفه الدار قطي والبيهقي.
ق���ال الدار قطني: "عمر ابن اإبراهيم ي�ضع احلديث، وقال هذا حديث باطل، مل يروه 

غريه، واإمنا يروي هذا عن ابن �ضريين من قوله")61).
اأم���ا القيا����ش: اإن عقد البيع عقد معاو�ض���ة، فعدم روؤية املعقود علي���ه ل متنع جوازه 

)57) النو�ي املجموع 287-286/9
)58) قال الكمال بن الهمام "الظاهر اأن مثل هذا يكون مبح�سر من ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم- الأن ق�سية يجري فيها 
التحالف بني رجلني كبريين ثم اأنهما حكما غريهما فالغلب على الظن �سهرتها وانت�سار خربهما، فحني حكم جبري 

بذلك ومل يرد عن اأحد خالفه كان اجماعاً �سكوتياً.
ابن الهمام، �سرح فتح القدير 340/6، املرغيناين، الهداية 25/3

)59) النو�ي، املجموع 302/9
)60) احلديث روي م�سنداً ومر�ساًل، امل�سند عن اأبي هريرة، واملر�سل من مكحول رفعه اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، نقل 

النو�ي اتفاق احلفاظ على �سعفه، الزيلعي، ن�سب الراية 9/4
))6) النو�ي، املجموع 286/9
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كالنكاح.))6)
واأجيب عن ذلك بوجهني:

الوجه الأول: اإن املعقود عليه بالنكاح هو ال�ضتمتاع، ول ميكن روؤيتها،. ولأن احلاجة 
تدعو اإلى ترك الروؤية مل�ضقتها يف الغالب، اأما روؤية املبيع فالغر�ش منه هو ح�ضول العلم 

به.)63)
الوج���ه الثاين : الن���كاح ل ميكن منه املعاو�ضة، ول يف�ضد بف�ض���اد العو�ش، ول يرتك 
ذك���ره، وال يدخله �سيء م���ن اخليارات، كما اأن ا�سرتاط الروؤي���ة م�سقة على املخدرات 
واأ����رشار بهن، كما اأن ال�ضف���ات التي تعلم بالروؤية لي�ضت ه���ي املق�ضودة بالنكاح، فال 

ي�رش اجلهل بخالف البيع.)64)
وعلى هذا فاإنه ي�سرتط روؤية ما هو مق�سود بالبيع، فلو باع ثوباً مطوياً اأو عيناً حا�رشة 
ل ي�ضاه���د منها م���ا يختلف الثم���ن لأجله،كان كبي���ع الغائب،  واإن حكمن���ا بال�ضحة، 
فللم�ض���رتى خيار الروؤية عند روؤية املبيع يف الف�ض���خ والإم�ضاء ويكون على الفور، فاإن 

اختار الف�ضخ فله ذلك، فاإن مل يف�ضخ ف�ضد العقد، لأن اخليار خيار الروؤية.)65)
الوج���ه الثالث: اإن تفريقكم بني النكاح والبيع يف الروؤيا ل مربر له، لأن الروؤيا عندما 
تك���ون �رشطاً يف انعقاده، ولو مل تكن الروؤي���ا �رشطاً يف لزوم النكاح مل تكن �رشطاً يف 

انعقاده.)66)
دلي���ل اأ�سحاب الراأي الثاين: القائل ب�سحة البيع ب����رشط الو�سف ا�ستدلوا بالكتاب 

)62) ال�سرخ�سي، مب�سوط 3)/60، املرغيناين – الهداية 25/2
)63) النو�ي، املجموع 287/9

)64) ابن قدامة، املغني 25/4، املا�ردي، احلا�ي الكبري 6/)2
)65) املرجع ال�سابق ونف�س ال�سفحة

)66) املا�ردي، احلا�ي الكبري 6/)2
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واملعقول.
ام���ا الكت���اب : فقول���ه تعال���ى: ڇ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦڇ ))6)
وجه الدللة:الآية اأباحت كل جتارة اأ�ضا�ضها الرتا�ضي، وبيع ال�ضيء الغائب قد ترا�ضى 

عليه الطرفان، فيكون البيع داخاًل حتت العموم الذي اأباحته الآية.
نوق�ش ال�ضتدلل بالآية: باأننا ل ن�ضلم عموم ما اأباحته الآية، لأنها مل تف�ضل بني غائب 
مو�ض���وف وغري مو�ضوف، ومن ثم يكون بيع الغائب جائزاً على اطالقه، وهذا نقي�ش 

ما ذهبتم اليه حيث ل جتيزوا بيع الغائب اإل بالو�ضف فقط.
اأم���ا املعقول: اإن بيع املغيب مع الو�ضف يكون معلوماً للعاقدين، لأن ال�ضفة حت�ضل 

مبعرفة املبيع ف�ضح كال�ضلم.))6)
ف���اإن قيل باأنه ل ي�ضح البي���ع لأن ال�ضفة ل حت�ضل مبعرفة املبيع، فل���م ي�ضح البيع بها 

كالذي ل ي�ضح ال�ضلم فيه.
واأجي���ب عن ذلك: ل ن�ضلم اأنه يح�ضل به معرفة املبيع فاإنها حت�ضل بال�ضفات الظاهرة 
التي يختلف به���ا الثمن ظاهراً وهكذا يكفي، بدليل اأنه يكفى يف ال�ضلم اأنه ل يعترب يف 
الروؤية الطالع عل���ى ال�ضفات اخلفية، واما ما ل ي�ضلح �ضلم فيه فال ي�ضح بيعه بال�ضفة 

لأنه ل ميكن �ضبطه بها.
وعلي���ه اإذا ثبت هذا البيع ووج���ده امل�ضرتي على ال�ضفة مل يكن له حق الف�ضخ، وهو 
قول اأكرث اهل العلم وقال اأبو حنيفة والنووي واأ�ضحابه، له اخليار بكل حال، لأنه ي�ضمى 

بيع خيار الروؤية، ولن الروؤية من متام العقد فاأ�ضبه غري املو�ضوف.

)67) الن�ساء اآية رقم 29
)68) ابن قدامة، املغني 26/4
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والراجح:اإن �ضلم ل���ه املعقود عليه ب�ضفاته فلم يكن له اخليار كامل�ضلم فيه، ولأنه مبيع 
مو�ضوف فلم يكن للعاقد فيه اخليار يف جميع الأحوال كال�ضلم.))6)
اأدلة اأ�ضحاب الراأي الثالث القائل: بعدم �ضحة بيع الغائب مطلقاً:

ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الراأي بال�ضنة واملعقول:
اأم���ا ال�ضّنة: فيما رواه م�ضلم ب�ضنده عن اأب���ى هريرة  ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم: "نهى عن بيع الغرر".)1))
وج���ه الدللة من احلديث: اإن بيع العني الغائبة ا�ضتمل العقد فيه على الغرر، لأنه بيع 
م���ا مل ير، ومل يو�ضف، فلم ي�ضح مع اجلهل ب�ضف���ة املبيع مل فيه من الغرر  املنهي عنه، 
ولأن حقيقة الغرر ما تردد بني جائزين اأخوفها اأغلبها، والغرر هنا من وجهني اأنه ل يعلم 

هل املبيع �ضالك اأم هالك، والثاين اأنه ل يعلم هل �ضي�ضل اإليه اأم ل.)1))
نوق�ش ال�ضتدلل بحديث: "النهي عن بيع الغرر" من عدة وجوه:

الأول: لي����ش ال�ضتدلل باحلديث مثبتاً لدعواك���م، لأن احلديث حممول على البيع 
الب���ات الذي ل خيار فيه، لأنه ه���و الذي يوجب �رشر امل�ضرتي والنه���ي قطعاً لي�ش اإل 

كذلك.))))
الث���اين: اإن الغرر املن�ضو�ش عليه يف احلدي���ث يحتمل ان يكون هو اخلطر، ويحتمل 
ان يك���ون من الغرور مبعنى اأن يغر البائع امل�ضرتي مب���ا لي�ش باملبيع، فال يكون حجة مع 

الحتمال.

)69) ابن قدامة، املغني 64/4
)70) احلديث، اأخرجه م�سلم يف البيوع باب بطالن بيع احل�ساه والبيع الذي فيه غرر )3)5)( والن�سائي يف البيوع 2/7)2 

�البيهقي 338/5 �الدار قطني 5/32)-6)
))7) املا�ردي ، احلا�ي الكبري 9/6)، ابن قدامة، املغني 25/4

)72) ابن الهمام، �سرح فتح القدير 336/4
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الثالث: اإمنا يلزم ال����رشر لو مل يثبت للم�ضرتي اخليار اإذا راآه، فاإذا ما راآه، اأوجبنا له 
اخليار فال �رشر فيه اأ�ضاًل، بل فيه م�ضلحة، وهي حاجة كل من البائع وامل�ضرتى.

رابع���اً: اإن املراد احلقيقي من الغ���رر يف احلديث هو الغرر الواق���ع يف �ضلب العقد 
بالتعليق ب����رشط اأو باالإ�سافة اإلى وق���ت عماًل بالدالئل كلها، وعل���ى هذا تكون دعوى 

الغرر ممنوعة.)3))
ثانياً: " فيما رواه حكيم بن حزام اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: "ل تبع ما لي�ش 

عندك".
واحلدي���ث معناه على عدم جواز البيع، اإذا مل يكن املبيع حا�رشاً وقت التعاقد على 
اعتبار اأن الكلمة "عند" يف احلديث تفيد احل�ضور، وكما هو املعروف باأن النهي حقيقة 

يفيد التحرمي، وهو ما يدل على الف�ضاد، فيكون البيع الغائب فا�ضداً.
نوق����ش ال�ضتدلل باحلدث ب���اأن املراد بالنهي عن بيع ما لي�ش عن���د الإن�ضان، وهو ما 
لي����ش بامللك اتفاقاً  ل ما لي�ش يف ح�رشتك، وقد �رشطنا يف هذا البيع كون املبيع مملوكاً 
للبائع فق�ضينا عهدته، ويحتمل اأن يكون املراد منه بيع ما لي�ش مبملوك له ل بطريقة النيابة 
ع���ن مالكه، اأو بيع �ضيء مباح عل���ى اأن ي�ضتويل عليه فيملكه في�ضلمه والدليل اإذا تطرق 

اإليه الحتمال بطل به ال�ضتدلل.)4))
اأما املعقول: فا�ضتدلوا به من وجهني:

الأول: اإن جهالة الذات متنع �ضحة العقد ولإف�ضائه اإلى املنازعة، لأن الأعيان تختلف 
رغبات النا�ش فيها لختالف ماليتها، فالبائع اإذا �ضلم عيناً فمن اجلائز اأن يطلب امل�ضرتي 

عيناً اأخرى اأجود منها با�ضم الأولى فيتنازعان.

)73) البابرتي، �سرح العناية بهام�ش فتح القدير 336/6
)74) الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 63/5) – ابن الهمام، �سرح فتح القدير 336/6
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الث���اين: اإن جهال���ة الو�ضف مف�ضي اإلى املنازعة اأي�ض���اً، لأن الغائب عن  املجل�ش اإذا 
اأح����رشه البائع،  فمن اجلائز ان يقول امل�ضرتي هذا لي�ش ع���ني املبيع بل مثله من جن�ضه 
فيقع���ان يف املنازعة ب�ضبب عدم الروؤي���ة ، لأن عدمها يوجب متكن الغرر يف املبيع وهو 

منهي عنه.
نوق�ش ال�ضتدلل باملعقول من وجهني:

الوجه الأول: باأن دعوى الغرر ممنوعة، فاإن الغرر هو اخلطر الذي ا�ضتوفى فيه طرف 
الوج���ود والعدم مبنزلة ال�ضك، وهنا ترجح جانب الوج���ود على العدم باخلرب الراجح 

�ضدقه على كذبه، فلم يكن فيه غرر.
الوجه الثاين: اإن اجلهالة من بعد الروؤية ل تف�ضي اإلى املنازعة، لأنه لو مل يوافقه رده، 

ف�ضار كاجلهالة الو�ضف يف املعاين.)5))
الراأي الراجح:

بعد اأن ذكرنا راأي كل فريق والأدلة التي ا�ضتند اإليها ل بد لنا لنقف على الراأي الراجح 
اأن اأبني موا�ضع التفاق وموا�ضع اخلالف بني الفقهاء.

اإن من�ض���اأ اخلالف بني من قال بعدم ج���واز بيع العني غري املرئية وبني القائلني باجلواز 
هو يف الأخذ بالدليل اخلا�ش بخيار الروؤية فمن طعن يف �ضند احلديث  مل ياأخذ به، ومن 
اأثبت���ه كاحلنفية اأخذ به مع التفاق جميع���اً على اأن بيع الغرر منهي عنه، ولكن لي�ش هذا 
عل���ى اإطالقه، فاحلنفية، يرون اأن الغرر يف مثل هذه البي���وع ياأتي من قبيل انعقاد البيع 
م���ع اجلهالة باملبي���ع، وهم ل يقولون بانعقاد العقد مع اجلهالة لع���دم الروؤيا، واإمنا اأثبتوا 
للم�ض���رتي اخليار اإذا راأى املبيع ، فاإن مل يوافقه رده، وبهذا تنتفى املنازعة التي رمبا تن�ضاأ 

)75) �سعدي حلبي، حا�سية �سعد الدين حلبي بهام�ش فتح القدير 336/6
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بني البائع وامل�ضرتي.)6))
اأما جمهور الفقهاء من ال�ضافعي���ة واحلنابلة، فلم يثبتوا خيار الروؤيا للم�ضرتي، وعليه 

فاإن انعقاد البيع مع اجلهالة غرر يف�ضي اإلى املنازعة ومن ثم يكون منهياً عنه.
اأما يف قيام الو�ضف قي���ام الروؤيا فقد اختلف ال�ضافعية مع احلنابلة واملالكية، و�ضبب 
اخلالف يف ذلك هو نق�ضان العلم بال�ضفة، وهل هو جهل موؤثر يف البيع اأم لي�ش مبوؤثر 
فم���ن راأي تاأثريه اعتربه من الغرر الكبري كال�ضافعي، وم���ن راأى عدم تاأثريه اعتربه من 

الغرر الي�ضري كاملالكية.))))
الراجح:

بعد معرف���ة من�ضاأ اخلالف بني الفقهاء والأدلة التي ا�ضتن���د اإليها كل فريق، ترجح يل 
يف هذه امل�ضاألة راأي احلنفية الذين يثبتون خيار الروؤيا للم�ضرتي، وذلك ل�ضالمة دليلهم 

امل�ضتند اإلى �ضيدنا عثمان وطلحة عن املعار�ش.
كذل���ك فاإن احلاج���ة اليوم ملثل هذا اخلي���ار طاملا مل يقم مانع �رشع���ي مينع من ذلك، 

فاحلكم ي�ضح اإذا قام املقت�ضي وهي احلاجة، انتفى املانع.
بالإ�ضافة اإلى اأن اأفعال العباد واعتيادهم خيار الروؤيا فكان هذا مبثابة عرف �رشعي طاملا 
انتف���ى املانع، فكل �رشط كان يف م�سلحة العقد فه���و �سحيح، وبه قال غري املجوزين، 

لأن يف خيار الروؤية م�ضلحة عظيمة للطرفني طاملا اأن ال�رشر منفي.
)76) ج���اء يف حا�سي���ة �سع���دي حلبي بهام�س فتح القدير) اأن اجلهالة بعدم الروؤي���ا ل تف�سي اإلى املنازعة مع وجود اخليار، 
فاإن���ه اإذا مل يوافق���ه رده، ول ن���زاع ثم���ة يقت�س���ي خي���اره، واإمن���ا اأف�ست اإليه���ا لو قلنا باإب���رام العقد، ومل يق���ل به ف�سار 
كاجلهال���ة بالو�س���ف يف املعاي���ن امل�س���ار اإليه، ب���اأن ا�سرتى ثوباً م�س���اراً اإليه غري معل���وم عدد ذرعانه، فاإن���ه يجوز لكونه 

معلوم العني، واإن كان ثمة جهالة كونها ل تق�سي اإلى املنازعة(.
)77) ق���ال اب���ن ر�س���د:) هل نق�سان العمل املتعلق بال�سف���ة عن العلم املتعلق باحل�س جهل موؤث���ر يف بيع ال�سيء، فيكون من 
الغرر الكثري، اأم لي�س موؤثر، واأنه من الغرر الي�سري العفو عنه، فال�سافعي راآه من الغرر الكثري، ومالك راآه من الغرر 

الي�سري(
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املبحث الثالث
يف البيع بالنموذج))))

الأُمن���وذج: هو ب�ضم الهم���زة وفتح الدال املعجم���ة، مقدار ت�ضمي���ة ال�ضما�رشة عيناً، 
واأمنوذج مثاًل لبع�ش املبيع الدال على باقيه.))))

و�ضورت���ه: اأن يرى امل�ضرتي املبيع دون �ضائرة، كما ل���و كان املبيع اأثواباً متعددة وهي 
م���ن منط واحد ل تختلف يف العادة، في�ضرتيها امل�ضرتي بعد اأن يرى منوذجاً منها، وهذا 

ينطبق على كل مثلي �ضواء كان حبوباً او اأقم�ضة ونحوها.

حكم البيع بالنموذج:

اختل���ف الفقهاء يف حكم هذا املبي���ع، فذهب جمهور الفقهاء م���ن احلنفية واملالكية 
وال�ضافعي���ة اإلى الق���ول ب�ضحته، وذهب احلنابل���ة اإلى القول بعدم �ضح���ة هذا البيع، 

و�ضاأفرد راأي كل مذهب على حده حتقيقاً للفائدة.
اأ�اًل: احلنفية:

بالتاأمل يف كتب احلنفية ي�ضت�ض���ف اأن املتقدمني من فقهاء املهذب مل يتعر�ضوا لبيان 
حكم هذه امل�ضاألة اإل اأن املتاأخرين منهم قد نبهوا عليها كما ذكر ذلك ابن عابدين حيث 
ق���ال: "ويبق���ي �ضيء مل اأر من نبه عليه وهو ما لو كان  املبيع اأثواباً متعددة وهي من منط 
واح���د ل تختلف عادة، بحيث يباع كل واحد منه���ا بثمن متحد، ويظهر على اأنه يكفي 
روؤية ثوب منها اإل اإذا ظهر الباقي اأرداً، وذلك لأنه تباع بالنموذج يف عادة التجار، فاإذا 

)78) لقد اأطلق بع�س الفقهاء على هذا البيع بالأمنوذج، والبع�س الآخر بالنموذج، والأ�سح هو الثاين، لأن التعبري الأول 
حلن �سائع، الزحيلي، الفقه الإ�سالمي واأدلته ج 5/)259

)79) ال�سرخ�سي، املب�سوط 3)/)7
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كانت األوانه خمتلفة ينظرون من كل لون اإلى ثوب واحد، بل قد يقطعون من كل لون 
قطع���ة قدر ال�ضبع ويل�ضقون القطع يف ورقة، فيعل���م حال جميع الأثواب بروؤية هذه 

الورقة".)1))
ويك���ون طول الثوب وعر�ضه معلوماً، ف���اإذا وجدت الأثواب كلها على احلال املرئي 
واملعل���وم بال تفاوت منه���ا ينبغي اأن ي�ضقط خي���ار الروؤية، لأنها حينئ���ذ مبنزلة العددي 
املتق���ارب كاجلوز والبي����ش، اإذ ل �ضك اأنه قد يح�ضل تفاوت ب���ني جوزة وجوزة ولكنه 
ي�ض���ري ل ينق����ش الثمن، فاإذا كان الن���وع من الثياب على هذا الوج���ه الذي ل يختلف 
ث���وب منها عن ثوب اختالف���اً ينق�ش الثمن عادة كان ذلك، ول�ضيم���ا اإذا كانت الثياب 
من �ضدى واحد، لأنه داخل يف قول الهداية وغريها ان يكتفى بروؤية ما يدل على العلم 

املق�ضود.)1))
وق���ال ال�رشخ�سي يف املب�سوط: "اإن كل ما يفر����ش بالنموذج، فروؤية جزء منه يكفي 
الإ�سق���اط اخليار منه، وما ال يعر�س بالنموذج فال ب���د من روؤيته كل واحد منهما الإ�سقاط 

اخليار".
وفيما يعر�ش بالنموذج اإمنا يلزم العقد اإذا كان ما مل يره مثل ما راآه، او اأجود ما راأى، 
ف���اإن كان مما راأى فله اخليار، لأن���ه اإمنا ر�ضي بال�ضفة التي راآها، ف���اإذا تغري مل يتم الر�ضا 

به.))))
واإن اختلف���ا فقال امل�ضرتي ق���د تغري ، وقال البائع مل يتغري فالقول قول البائع مع ميينه 
وعلى امل�ض���رتي البينة، لأن دعواه التغيري بعد ظهور �ضبب لزوم العقد وهو روؤية جزء 

)80) احل�سفكي، الدر املختار 598/4
))8) ابن الهمام، �سرح فتح القدير 598-597/5

)82) ابن الهمام، �سرح فتح القدير 342/6، ال�سرخ�سي ، امل�سوط 3)/62
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من املعقود عليه مبنزلة دعوى العيب يف امل�ضرتي.)3))
ثانياً : املالكية:

اتف���ق املالكية على جواز البيع بالنموذج اإذا كان املبيع مثلياً كان راأى بع�ش املثلي من 
مكيل اأو موزون كالقطن اأو الكتان.

اأم���ا اإذا كان املبيع متقوماً فظاهر املذهب بروؤية بع�سه، بل ي�سرتط روؤية جميع املتقوم 
با�ضتثناء م�ضاألتني.

الأول���ى: م�ضاألة ال�رشر الواقع على البائع، فاإن وج���د �رشر على البائع يكتفى بروؤية 
بع�ش املبيع.

الثانية:م�ضاألة ال�رشاء على ال�ضفة:  "فلو ا�ضرتى على �ضفة ما قد راأى منه فقد قال ابن 
عبد الرب القرطب���ي" ل يجوز بيع الثوب اإذا كان ظاهراً مطوياً حتى يفتح ويظهر وينظر 
له ويقلب داخله وظاه���ره ويعرف طوله وعر�ضه فاإذا نظر اإلى بع�ضه وا�ضرتاه على اآخر 

�ضفة ما راأي فيه جاز.)4))
ثالثاً: ال�سافعية:

اختلف فقهاء ال�ضافعية يف بيع النموذج على قولني:
الق���ول الأول: ذهب اأن�ضاره اإل���ى القول ببطالن بيع النموذج كم���ا لو راأى اأمنوذج 
م���ن البيع منف�ضاًل عنه وبنى اأم���ر املبيع عليه، مثل قوله بعتك من هذا النوع كذا وكذا، 
فالبي���ع باطل، وعللوا لراأيهم باأنه مل يعني م���ااًل، ومل يراع �رشوط ال�سلم وال يقوم ذلك 
مقام ال�ضفة يف ال�ضلم على ال�ضحيح من الوجهني، لأن الو�ضف يرجع اإليه عند النزاع 

بخالف هذا.
)83) ال�سرخ�سي، املب�سوط 3)/62

)84) الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي 34/3 – القرطبي، الكايف يف فقه اأهل املدينة 38/2 – االأ�سبحي، املد�نة 208/4
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الراأي الثاين: ذه���ب اأن�ضاره اإلى التفرقة بني ما كان النموذج داخاًل يف البيع كما لو 
قال بعت���ك احلنطة التي يف هذا البيت، وهذا النموذج منها كم���ا لو راآه مت�ضاًل بالباقي 

�ضح على ال�ضحيح.
اأم���ا اإذا مل يدخل النموذج يف املبيع، فاأ�ضح الأق���وال،  اأنه ل ي�ضح البيع، لأن املبيع 

غري مرئي .
ول يخف���ى م�ضال���ة النموذج مفرو�ض���ة يف املتماثالت املت�ضاوي���ة الأجزاء كاحلبوب 

ونحوه.)5))
احلنابلة:

ذهب احلنابلة اإلى عدم �ضحة بيع النموذج، بان يريه �ضاعاً، ويبيعه ال�ضربة على اأنها 
من جن�ضه على ال�ضحيح يف املذهب.

كذك���ر ال�سفات وذلك الأنه ي�سرتط عندهم روؤية املتعاقدين املبيع روؤية مقارنة للبيع، 
وذلك بروؤية جميع املبيع او بع�ش منه يدل على بقيته.)6))

الراج���ح: ما ذهب اإليه احلنفي���ة، وذلك لتعارف النا�ش على مثل ه���ذه البيوع بروؤية 
البع����س منها خا�س���ة اإذا كانت وفق ال�رشع عل���ى اعتبار اأن املع���روف عرفاًُ كامل�رشوط 
�رشطاً،. واليوم اإن احلاجة تدعو اإلى مثل هذه البيوع مع التطور الذي حدث من �رشاء 
ع���رب النرتنت لنماذج من ال�ضلع، وعرب القنوات القت�ضادية بالتلفزة وعرب الو�ضطاء يف 
جمي���ع اأنحاء العامل، باالإ�سافة اإلى الدقة يف ال�سناع���ة وان�سباط االأو�ساف يف ال�سلعة 
املنتج���ة_ ي�ضل اإلى حد الكمال يف جميع الأ�ض���كال يف جميع الأ�ضكال والأحجام، 
بالإ�ضافة اأن يف جتويز مثل هذه البي���وع م�ضلحة كبرية للمتعاقدين، طاملا انتقى ال�رشر 

)85) النو�ي، ر��سة الطالبني 38/3 – ال�سريعي، مغني املحتاج 9/2)- النو�ي، املجموع 298/9
)86) املا�ردي، االن�ساف 295/4 – البهوين، الر��ش املربع �ش67)- البهوين، ك�ساف القناع 87/3)
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لأن اخلالف هو خالف ع�رش وزمان ل خالف حجة وبرهان.. واهلل اأعلم.

املبحث الرابع
بيع العني غري املرئية بني الفقه النظري والواقع العملي املعا�صر

بع���د التاأمل فيما اأورده الفقهاء من اأراء واأدلة لإظهار بيع العني غري املرئية ، معتمدين 
يف ذل���ك على البيوع ال�ضائدة يف زمانهم، م�ضتندين يف حكمهم اإلى علة اأ�ضا�ضية تدور 
م���ع احلكم وجوداً اأو عدم���اً، األ وهي الغ���رر واجلهالة املف�ضية اإل���ى املنازعة، "فحيث 
وج���د الغرر وجد احلكم، اأو انعدم الغرر انعدم احلكم، فال�ضابط يف م�ضاألتنا هو معيار 

الغرر.))))
فالغرر واجلهالة ثالثة اأق�ضام: كثري ممتنع اإجماعاً كالطري يف الهواء، وقليل جائز اإجماعاً 

كاأ�ضا�ش الدار، ومتو�ضط اختلف فيه، هل يلحق الأول اأو الثاين.
فاأج���از احلنفية بيع ما ي�ضمل على غرر ي�ضري كالأ�ضياء التي تختفي يف ق�رشتها كاجلوز 
واللوز والف�ضت���ق والبازيالء والأرز وال�ضم�ضم يف ق�رشته���ا العلى واحلنطة يف �ضنبلها 

والبطيخ والرمان على ان يكون امل�ضرتي خيار الروؤية.

)87) الغ���رر لغ���ة : اخلط���ر، يقال غرته الدني���ا غروراً خدعته بزنتها وغري ال�سخ�س يغر من ب���اب �سرب غرره بالفتح فهو 
غر، وغرر بنف�سه تقريراً عر�سها للهلكة، وال�سم الغرر املغربي امل�سباح املنري 682/2

الغرر يف اال�سطالح:
عند احلنفية: ما يكون جمهول العاقبة اأم ل اأو هو ما طوي عنك علمه البابرتي: العناية بها م�سن فتح القدير 2/6)5

عند املالكية: ما تردد بني ال�سالمة والعطب الآبي، جواهر الإكليل 2/)2
اأو هو الرتدد بني اأمرين اأحدهما على الغرر والثاين على خالفه الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 55/3

عند ال�سافعية: الغرر ما انطوت عنا عاقبته، النو�ي، املجموع 244/9
اأو ما تردد بني اأمرين اأغلبهما اأخوفهما، ال�سرقاوي، حتفة الطالب 9/2

عند احلنابلة: الغرر ما تردد بني اأمرين لي�س اأحدهما اأظهر: مطالب اأولى النهي 25/3
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اأما املالكية واحلنابلة فاأجازوا مطلقاً كل ما فيه غرر ي�ضري اأو التي تدعو اإليه ال�رشورة.))))
اأم���ا ال�ضافعية: فقد و�ضعوا من دائرة الحرتاز من الغرر، فلذا مل يجيزوا بيع النموذج 
على اخل���الف يف املذهب، ول بيع �ضيء مغيب يف الأر����ش كالفجل واجلزر والثوم، 
لأن بي���ع املجهول ي�ضتمل على الغرر، كعدم جواز بي���ع الغائب مطلقاً، وهو ما مل يره 
املتعاق���دان اأو اأحدهما وان كان املبيع حا�رشاً ملا في���ه من الغرر حتى يف بيع مال يعرف 
جن�ضه او نوعه، ملا فيه من غرر كبري، وكذلك ما عرف جن�ضه و نوعه ففي املذهب اجلديد 
ل ي�ضح بيعه، لوجود الغرر، وي�ضبب اجلهل ب�ضفة املبيع، كما ل ي�ضح ال�ضلم مع جهالة 

�ضفة امل�ضلم فيه.))))
وكذلك احلنطة يف �ضنبلها والعد�ش واحلم����ش وال�ضم�ضم واحلبة ال�ضوداء فما دامت 
يف ق�ضورها ل يجوز بيعها منفردة بال خالف، وهو القول اجلديد لالإمام ال�ضافعي ، لأنه 

ل يعلم قدر ما فيها.)1))
ومهم���ا كان الأمر فال باأ����ش بالت�ضليم يف هذا الراأي مع ت�ضليمن���ا اأي�ضاً باأن النهي عن 
بي���ع الغرر اأ�ض���ل من اأ�ضول ال�رشع يدخل حتته م�ضائل كث���رية، ولكن ل بد من تبيان اأن 
ال�رشيع���ة ال�ضمحة و�ضع���ت �ضابطاً لهذه امل�ضاألة وهو: "اأن كل م���ا يدخل يف املبيع تبعاً 
بحيث لو اأفرد مل ي�ضح بيعه كبيع اأ�ضا�ش البناء تبعاً للبناء واللنب يف ال�رشع تبعاً للدابة، 
وكذل���ك اأن كل ما يت�ضامح مبثله ع���ادة حلقارته او للم�ضقة يف متيي���زه اأو تعيينه كدخول 
احلم���ام بالأجر مع اختالف النا�ش يف الزمان، ومق���دار املاء امل�ضتعمل، وكال�رشب من 

املاء املحرز، وكاجلبة املح�ضوة قطناً".)1))
)88) الزحيلي، الفقه الإ�سالمي واأدلته 4/5)34 طبعة دار الفكر املعا�سر

)89) ال�سريازي، املذهب )/263 مطبعة احللبي، املجموع 284/9، ال�سربيني، مغني املحتاج 8/2)
)90) القفال، حلية العلماء 03/4)

))9) النو�ي، املجموع 246/9، الزحيلي 5/))34
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فه���ذه الأمور م�ضتثناه من بيع الغ���رر، حتى نرفع امل�ضقة عن تعامل النا�ش حيث ي�رش 
ال�رشيع���ة ومرونتها، ومع ت�ضليمنا ب���اأن يف الغرر مف�ضدة مكنونها الع���داوة والبغ�ضاء، 
ولكن هذه املف�ضدة اإذا عار�ضته���ا امل�ضلحة الراجحة قدمت عليها كما قال ابن تيمية يف 

جمموع فتاويه.))))
وق���ال اأي�ضاً: "معلوم اأن ال�رشر على النا�ش بتحرمي هذه املعامالت اأ�ضد عليهم مما قد 
يتخوف منها من تباغ�ش واأكل م���ال بالباطل، لأن الغرر فيها ي�ضري واحلاجة اإليها ما�ضة، 
واحلاجة ال�ضديدة يندفع بها ي�ضري الغرر وال�رشيعة جميعها مبنية على اأن املف�ضدة املقت�ضية 

للتحرمي اإذا عار�ضتها حاجة راجحة اأبيح املحرم فكيف اإذا كانت املف�ضدة منتفية".
ويف زمانن���ا هذا حيث التق���دم العلمي، وما تبعه من نه�ض���ة �ضناعية، جعلت بع�ش 

ال�ضوابط الفقهية تختلف متاماً عما كان عليه زمان وع�رش الفقهاء القدامى.
فال�ضلعة اأ�ضبحت من�ضبطة الو�ضف، بحيث ت�ضل جودتها اإلى درجة الكمال يف جميع 
ما كان يطلب من و�ضف يف ال�ضلعة عند الفقهاء من طعم اأو لون اأو رائحة، وذلك لحتاد 
املنتج يف امل�ضنع حيث اإن انتاج اآلف الوحدات يف ال�ضلعة املنتجة يف ال�ضاعة الواحدة 

بال�رشوط واملوا�سفات وال اختالف بينها يف ال�سكل وال�سمك والعر�س واللون.
ونخل����ش اأن الختالف بني ما كان عليه الفقه النظ���ري، والفقه الواقعي اليوم، هو 
اخت���الف ع�رش، وعلة حكم ل اختالف حجة وبرهان، وعل���ى هذا ن�ضتطيع القول باأن 
بي���ع ال�ضلعة عن طريق العر�ش يف املحال التجارية "البيع بالأمنوذج" جائز على اإطالقه 
لحت���اد و�ضف ال�ضلع���ة الواحدة يف جميع الوح���دات، ولنتفاء الغ���رر الذي هو علة 

التحرمي يف الغالب عند الفقهاء.

)92) ابن تيمية، جمموع الفتاوي لبن تيمه 48/29 مكتبة املعارف – املغرب
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فل���و راأى �ضخ�ش تلفزيوناً معرو�ضاً فاإن جميع الوحدات من هذا املنتج تكون بنف�ش 
املوا�ضف���ات ونف�ش اجلودة، فلذا ل م���كان لحتمالت الغرر هنا، وم���ن ثم يكون هذا 

ال�ضخ�ش كاأنه راأى جميع الوحدات.
ومثل���ه يف املثليات والقيمي���ات والعدديات املتفاوت���ة واملتقاربة، وم���ع دقة ال�ضناعة 
الي���وم فاإن ما كان يعد قيمياً قد يكون مثلياً، وما كان يعد من العدديات املتقاربة يعد من 

العدديات املتماثلة وذلك الن�سباط االأو�ساف يف ال�سلعة املنتجة.
وي�رشي هذا احلكم، اأي حكم بي���ع الأمنوذج على جميع البيوع على ال�ضفة، حيث 
اإن املالكي���ة واحلنابلة اأج���ازوه واإن كان املالكية قد ا�ضرتطوا يف البيع على اأ�ضا�ش ال�ضفة 

اأو وجود حالة ال�رشورة.)3))
ومثاله ال�ضلعة التي تكون م�ضتوردة وتتلف بفتحها، والبيع بال�ضفة هو ما عليه العمل 
يف الوقت احل���ايل يف غالبية البيوع، وذلك، لأن هذا ما ه���و مطلوب لل�ضلعة املباعة، 
يكتب جميع �ضفاتها بطريقة علمية، �ض���واء ما تعلق باملكونات واملقادير وتاريخ الإنتاج 

والنتهاء واجلن�ش والنوع.
اأما اإذا كانت من نوع واحد فيلزم بي���ان نوعها، ولونها، وحجمها، ومقا�ضها، وذلك 

لختالف اأحجامها ومقا�ضاتها واألوانها.
وم���ن املالحظ عل���ى غالبية ال�ضلع اليوم وج���ود �ضورة غالف لل�ضلع���ة غري املرئية، 
تو�ض���ح ال�ضكل العام لها وحكمه���ا فاإنها ل ترقى اإلى درجة الو�ض���ف احلقيقي لل�ضلعة 
امل�ضتوردة، وذلك قد يحدث اأن تكون تلك ال�ضلعة امل�ضتوردة خمالفة لو�ضفة الغالف، 
ولحتم���الت التدلي�ش على امل�ضرتي، وحماية حلقه يف هذه احلالة يكون للم�ضرتي حق 

)93) البهوت���ي، ك�س���اف القن���اع 87/3) البهوتي، الر�����ش املربع 67) مكتبة الريا�ش احلديثة – اب���ن قدامة: الكايف يف فقه 
اأهل ال�سنة 38/2 – الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي 34/3
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رد هذه ال�ضلعة التي هي على خالف ال�ضفة بخيار التدلي�ش اأو خيار ال�ضفة.
كم���ا يوجد بع�ش املبيعات املغلفة التي لب���د من العلم املق�ضود منها بال�ضفة كامل�ضك 
والطيب والأطعمة فه���ي بحاجة اإلى زيادة تاأكيد لهذه ال�ضفة عن طريق ال�ضم والذوق، 
وه���ذا يكون بوا�سط���ة منوذج لهذه املبيعات اأو عينات يت���ذوق منها ب�رشط اأن ال يرتتب 
عل���ى ذلك �رشر بالبائ���ع، هذا يف غري ما تعارف عليه النا�ش من ����رشاء ال�ضلعة بال�ضفة 
دون ذوق، ومث���ال ذلك ما تعارف النا�ش عليه عند �رشاء زيت الزيتون قبل ع�رشه، اإن 

توافرت �رشوطه املعهودة من �ضفاء وخ�ضورية وبيا�ش كما �رشح بذلك املالكية.)4))
اأم���ا اإذا مل يتع���ارف النا�ش على املنتج اأو ال�ضلعة اجلدي���دة، واإمنا يتم عر�ش ذلك عرب 
الإعالن���ات املبوبة، اأو عن طريق اإنتاج عبوات �ضغرية توزع على امل�ضتهلك للتذوق اأو 
و�ض���ع عبوة كبرية ليتذوق منها النا�ش للحكم عل���ى طعمها، مما يوؤدي اإلى �ضيوع طعمه 
ب���ني النا�ش، ومع كل هذا ق���د يحدث اأن يدفع امل�ضرتي مبلغاً كب���رياً ثم ل ي�ضتفيد منها 

�ضيء، لأن الطعم ل يروق له.
ويوج���د بع�ش البيوع غري املرئية يف زماننا ه���ذا، ل ميكن للم�ضرتي روؤيتها ب�ضبب ما 
غلفت به اأثناء �ضناعتها مثل كرا�ضي اجللو�ش ومقاعد �ضالت الحتفالت وغريها مما هو 
م�ضت���ور ما بداخلها من ا�ضفنج اأو ح�ضو ل ميكن روؤيته، ول يعرف نوعه هل هو جيد اأم 
رديء؟ فينتف���ي بذلك الو�ضف احلقيقي، وطريق ت�ضحيح ذلك باأن تو�ضف و�ضفاً جلياً 
وا�ضحاً يطمئن اإليه امل�ضرتي ع���ن طريق عر�ش عينه مك�ضوفة كنموذج ملثل هذه البيوع 

لأن يف بيعها من غري و�ضف غرر كبري واأكل لأموال النا�ش بالباطل.
وهنال���ك بع�ش البيوع غري املرئية تباع من غري روؤي���ة ول و�ضف والأرجح جوازها، 

)94) الدردير، ال�سرح الكبري للدردير 7/3) – االأ�سبحي، املد�نة 59/4)-60)
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كم���ا ذهب اإلى ذلك احلنفية حيث قالوا: اإن عدم الروؤية هو ال�ضبب لثبوت اخليار �ضواء 
راآه عل���ى ال�ضفة التي و�ضفت له اأو على خالفها، فثبوت اخليار للم�ضرتي ينتفي الغرر، 

فال توؤدي اجلهالة اإلى النزاع مطلقاً ما دام للم�ضرتي اخليار.)5))
اأم ال���دور والأرا�ضي والب�ضاتني، فتباع اإما بالو�ض���ف فقط من غري روؤية، اأو من غري 

و�ضف ويكون للم�ضرتي اخليار بعد اأن يراها.
فالفقهاء تعر�ض���وا حلكمها مبا يتنا�ضب مع ع�رشهم وزمانه���م فقالوا: لو ا�ضرتى داراً 
ف���راأى خارجها او ب�ضتاناً فراأى خارج���ه اأو روؤو�ش الأ�ضجار فال خيار له، لأن الدار �ضيء 
واحد، وك���ذا الب�ضتان فكان روؤية البع�ش روؤية للكل، ه���ذا اإذا مل يكن يف داخل الدار 
بيوت واأبني���ة لتح�ضيل املق�ضود بروؤية اخلارج، اأما اإذا كان فيها اأبينة فله اخليار ما مل يرد 

داخلها، لأن الداخل هو املق�ضود.
ه���ذا لأن زمان الفقه���اء الدور ل تختلف يف البناء وكانت عل���ى تقطيع واحد وهيئة 
واحدة واإمنا كانت تختلف يف ال�ضغر والكرب، اأما الآن فالبد من روؤية داخل الدار وذلك 
لخت���الف الأبنية اختالفاً فاح�ض���اً، فروؤية اخلارج ل تفيد العل���م بالداخل، وخا�ضة مع 
التطور يف البناء واأنواع اخلامات الداخلة يف الطالء، والديكورات، وتوزيع الكهرباء، 
وغري ذلك مما ي�ضي���ف للمبنى �ضفات عالية، وعليه لو بيعت مثل هذه الدور بالو�ضف، 

فال باأ�ش بذلك لنتقاء العلة من التحرمي وهو الغرر.)6))

)95) البابرتي، العناية على �سرح فتح القدير 334/6
)96) الكا�ساين، البدائع 435/5، البابرتي، العناية بهام�ش فتح القدير 344/6، ال�سرخ�سي، املب�سوط 3)/66 
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اخلامتة
بعد هذا الب�ض����ط للبيوع غري املرئية �ضواء فيما يتعلق بالروؤيا املعتربة عند الفقهاء، واآراء 
الفقهاء يف بيعها، والبيع على الربنامج، "النموذج" وما �ضاحب ذلك من مقارنة بني الفقه 

النظري والتطبيق العملي بهذه البيوع يف واقعنا املعا�رش نخل�ش اإلى ما يلي:
اأوًل: اتف����ق الفقهاء جميعاً عل����ى اأن املبيع اإذا كان حا�رشاً يف جمل�����ش العقد وم�ضاهداً 

للمتابعني، فالبيع �ضحيح اإذا حتققت باقي الأمور التي يعتربها ال�ضارع.
ثانياً: اتفق الفقهاء على جواز بيع العني غري املرئية امل�ضتورة باأ�ضل اخللقة، كق�رش الرمان 

والبي�ش، لأن املبيع يحتاجه ل�ضالحه لرفع الف�ضاد عنه.
ثالث����اً: اتفق الفقهاء على اأن����ه اإذا كان املبيع مو�ضوفاً يف الذمة جاز بيعه متى ا�ضتجمع ما 

اعتربه ال�ضارع ل�ضحة ال�ضلم.
رابع����اً: ذهب احلنفي����ة اإلى �ضحة بيع الع����ني الغائبة، وكذا الراجح م����ن املذهب القدمي 
لل�ضافعي، ورواية مرجوحة عند احلنابلة، بينما ذهب املالكية، والراجح من مذهب احلنابلة 
،اإل����ى �ضحة بيع العني الغائبة اإذا و�ضف املبيع اأو كان املبيع على اخليار، اأو �ضاع اأمر املبيع 
ب����ني النا�ش، بينما ذهب ال�ضافعية اإلى عدم �ضحة بيع العني غري املرئية يف املذهب اجلديد، 

والرواية الراجحة عند احلنابلة.
خام�ضاً: القائل����ون بعدم �ضحة مثل هذه البيوع، ا�ضتندوا يف حكمهم على علة اأ�ضا�ضية 
تدور مع احلكم وجوداً وعدماً، األ وهي الغرر املف�ضي اإلى املنازعة وكما ذكرنا فاإن الفقهاء 
مل يتفق����وا فيما بينهم عل����ى حتديد �ضابط معني للغ����رر، فمنهم من و�ضع م����ن دائرة الغرر 

كال�ضافعية، ومنهم من اأجاز املبيع مع الغرر الي�ضري كاحلنفية واملالكية واحلنابلة.
�ضاد�ضاً: الروؤيا قد تكون جلميع املبيع، وقد تكون لبع�ضه، وال�ضابط فيه، اأن يكتفي بروؤية ما يدل 
عل����ى املق�ضود ويفيد املعرفة كما ذهب اإلى ذلك احلنفي����ة واحلنابلة على التف�ضيل الذي ذكرناه يف 
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البح����ث، ومنهم من فرق بني املثلى والقيمي لإظه����ار حدود الروؤيا باملعتربة، فاإن كان مثلياً فيكتفي 
بروؤي����ة بع�ش املثلى واإن كان قيمياً فال يكتفي بروؤية بع�ضه، بل ل بد من روؤية كل املبيع �رشيطة اأن ل 
يرتتب على روؤيته كله �رشر، كما ذهب اإلى ذلك املالكية، بينما ذهب ال�ضافعية اإلى اأن الروؤية التي 
يجب اأن تكون �رشطاً يف �ضحة العقد هي روؤية اجلملة لعدم امل�ضقة فيها دون روؤية جميع الأجزاء.
�ضابع����اً: ات�ضح من الدرا�ضة التطبيقية للفقه النظري والواق����ع العملي ملثل هذه البيوع، 
اأن ه����ذا البيع ياأت����ي �ضورة تارة موافقة للفقه النظري، وت����ارة خمالفة له، وذلك لختالف 

الع�رش والزمان.
ثامن����اً: م����ن البحث يت�ضح رجح����ان القول بالبيع بالنم����وذج، كما ذه����ب اإليه احلنفية، 
واملالكية، ومرجوح ال�سافعية وذل����ك الن�سباط ال�سفات املعتربة �رشعاً والتي بها قد ينتفي 
الغ����رر، ولكن لي�ش هذا على اإطالق����ه فهناك من البيوع التي ل ميك����ن جتوزيها وهي التي 
يرتت����ب على بيعها �رشر بالبائع، وكما يف البيوع التي حتتاج اإلى تذوق اأو �ضم، ول يكفي 
حتقق العلم باملق�ضود ال�ضفة، فت�رش بامل�ضرتي كما لو ا�ضرتى اأ�ضياء ل ميكن روؤية ما بداخلها، 
كاملقاعد املح�ضوة بالإ�ضفنج اأو بالقطن مما هو مق�ضود يف نظر امل�ضرتي ول يعرف نوع هذا 
احل�ضو فيكون مغروراً بهذا البيع اإن كان على خالف ما هو مق�ضود بعد دفع مبلغ كبري فيه.
ويف نهاي����ة هذه البحث ا�ضتطيع اأن اأقول: اإن اختالف الزمان واملكان كان له كبري الأثر 
يف حكم هذه البيوع وكان ذلك وا�ضحاً يف م�ضائل كثرية اأفتى بها بع�ش الفقهاء ويعللون 
اأن الخت����الف راجع اإلى اخت����الف الع�رش والزمان فقد قال الكا�ض����اين يف البدائع، ذكر 
الكرخ����ي عن اأبي حنيفة عند جوابه على ع����ادة اهل الكوفة يف زمانه فقال: فاإن دورهم يف 
زمن����ه ل تختلف يف ال�ضغر والكرب، والعلم به يح�ض����ل بروؤية اخلارج، واأما الآن فالبد من 
روؤية داخ����ل الدار، لختالف الأبنية، والدور يف زماننا اختالف����اً فاح�ضاً، فروؤية اخلارج ل 

تفيد العلم بالداخل.. واهلل اأعلم.


