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ABSTRACT 

The importance of this topic (the role of contemporary technology in removing an 

ambiguity from non-present asset) appears for being highlighting some of the modern 

application of the sale of non-present asset from the place of the contract and there is 

no doubt that the early traditional scholars have discussed the issue. Therefore this 

research aims to focus just two type of application of this contract namely: supply 

contract and sale of canned food to examine its permissibility and   how much of 

ambiguity has been embodied with.   

The research has used inductive and analytical approach to deliberate on the various 

juristic opinions and their evidences in these two modern application of this contract  

In addition, some of laws which are relevant to the sale of non-present asset as well 

as the sale of canned food which are applied in some countries have been discussed. 

As part of field study, the research has conducted a library research method to collect 

a various juristic opinions about ambiguity from reliable book of every Mazhab as 

well as many modern references. 

 This study has reached to several significant findings; among them is that there is no 

textual evidence from the Quran that prohibits the ambiguity. However, there are 

many Hadiths of the prophet that touches illegality of any contract that may contain 

an ambiguity, furthermore, a sale of non-present contract and sale of canned food 

have been considered valid although it my intersperses a little matter of an ambiguity 

due to removal of hardship from the Muslims in their dealings. 

Keywords: ambiguity, role of modern technology, non-present asset, contemporary 

application 
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 خلص  امل

تتجةلى أمهي  هذا املوضوع )دور التقني  املعاصرة يف إزال  الغرر عن بيع العني الغائب ( يف كونه يسةلط الضوء عةلى بعض 
دي  كان املعاصرة يف مسأل  بيع العني الغائب  عن جمةلس العقد، فال ريب يف أن بيع العني الغائب  بصورته التقةلي التطبيقات

ميثالن بيع العني الغائب ، ومها عقدا التوريد وبيع  حمل حبث الفقهاء عةلى مر العصور، ولكننا أوردان تطبيقني معاصرين
عامل ط معين  حىت نتبني مقدار الغرر الذي يشوهبما، وابلتايل هل جيوز التاألغذي  املعةلب ، ومن مث عرضنامها عةلى ضواب

هبما أم ال، واتبعنا يف ذلك املنهج التحةليةلي االستقرائي حيث فصةلنا الكالم يف كال التطبيقني، وذكران آراء بعض الفقهاء 
  املعةلب  وقمنا بتحةليةلها، كما يف بيع األغذياملعاصرين، ابإلضاف  إىل سرد قوانني بعض الدول  املتعةلق  ببيع العني الغائب   

ابإلضاف   ،آراء الفقهاء يف الغرر من الكتب املعتمدة لدى كل مذهب حيث استخرجنا هذا ابإلضاف  إىل املنهج املكتيب
الرغم من عدم وجود  عةلى ، ومن أهم النتائج اليت توصةلنا إليها هو أنهعةليها اعتمدانإىل العديد من املراجع احلديث  اليت 

نص قرآين صريح يف حترمي الغرر بعينه، إال إن أحاديث النيب صةلى هللا عةليه وسةلم وقواعد الشريع  الثابت  اليت تنهى عن 
أكل أموال الناس ابلباطل كافي  لرد الغرر الكثري الذي يفسد العقود، ويؤدي إىل اخلصوم  بني الناس، كما أننا توصةلنا 

بيع التوريد واألغذي  املعةلب  جائزان رغم وجود قةليل غرر فيهما، وقد أجيزا لرفع احلرج عن الناس يف تعامالهتم،  أن عقدا إىل
 إذ إن يف ذلك أيضاً مزيداً من التيسري عةلى الناس يف أمور معيشتهم.

 الكةلمات املفتاحي : الغرر، دور التقني  املعاصرة، العني الغائب ، التطبيقات املعاصرة. 

 

 

 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 4 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط20/251أبو زكراي حيىي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج:  1 
 .4، دار الفكر، دمشق، سوري ، ط5/3443وهب  الزحيةلي، الفقه اإلسالمي وأدلته:  2 

 

 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلني سيدان حممد املبعوث رمح  لةلعاملني وعةلى آله
 وبعد:، امليامني رضوان هللا عةليهم أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وأصحابه الغر  

وقد  ،واليت يؤدي متكنها من العقد إىل بطالنه أال وهو الغررفهذا حبث يف موضوع من أهم موضوعات النهي يف العقود 
رة ابلنهي عنه يف حديث قال فيه اإلمام النووي: إنه أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل فيه   املطه  وردت السن  

 1مسائل كثرية غري منحصرة وهو األصل يف أحكام الغرر يف العقود.

لوه سةلفاً كما أن الفقهاء تناو   ،يث إن أسباب فساد العقود يرجع أكثرها إىل الغرروإن هذا املوضوع من األمهي  مبكان ح
ولكن الذي الحظته أثناء حبثي أن السةلف الذين تكةلموا يف الغرر إمنا تناولوه يف أبواب متفرق  منثورة  ،وخةلفًا ابلدراس 

 ،وجزئيات هذا املوضوع توعب  جلميع صوريف حني أن اخلةلف الذين حبثوا فيه مل تكن حبوثهم مس ،بني طيات كتب الفقه
 ه يف بعض العقود،املعقود عةليحيث جاءت هذه البحوث قاصرة عن تناول التقدم العةلمي والتقين ودوره يف إزال  الغرر عن 

 بيع فقد رأيت أن أكتب حبثاً يتناول أثر التقني  املعاصرة يف إزال  الغرر عن املعقود عةليه يف ومع هذا التقدم العةلمي اهلائل 
 منه التوفيق والسداد يف الرأي. وراجياً  ،حبول هللا وقوته مستعيناً العني الغائب ، 

 متهيد: لقد قمنا بتقسيم البحث إىل مطخلبني رئيسيني:
 ائب ، وبيان حكمها عند فقهاء املذاهب، وأوجه اختالفهم وأدلتهم، أما يفففي املطةلب األول قمنا بتعريف العني الغ

ذي  املطةلب الثاين فقد تكةلمنا عن أثر التقني  املعاصرة عن املعقود عةليه يف صور وتطبيقات لةلعني الغائب  كبيع التوريد واألغ
 املعةلب ، وذلك كما أييت:

 :: تعريف العني الغائب  وحكمها الشرعياملطخلب األول
 أواًل: بيع العني الغائبة

، وصورته أن يبيع شخص ما آلخر 2هي العني املمةلوك  لةلبائع املوجودة يف الواقع، ولكنها غري مرئي  :تعريف العني الغائب 
 سةلع  من غري رؤي  وال وصف.
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 ، دار الفكر، د ط.1/337كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير:   3 
 .1، دار الكتب العةلمي ، ط5/213أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:  4 
، السنن الكربى، وقال فيه حديث مرسل، كتاب البيوع، 3، ط، دار الكتب العةلمي ، بريوت، لبنان5/434أمحد بن احلسني بن عةلي أبو بكر البيهقي:  5 

، 1305، أبو احلسن عةلي بن عمر الدارقطين، سنن الدار قطين، كتاب البيوع، رقم احلديث: 20415ابب من قال جيوز بيع العني الغائب ، رقم احلديث: 
 .2، مؤسس  الرسال ، بريوت، لبنان، ط1/331
 .1/313ابن اهلمام، فتح القدير:  6 
 .3، دار الفكر، ط4/141مشس الدين حممد بن حممد الطرابةلسي، مواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل:  7 

 
 حكم بيع العني الغائبة.: اثنياً 

 ذلك مذاهب شىت أذكرها فيما أييت:يف الواقع لقد اختةلف الفقهاء يف حكم بيع الغائب ، وذهبوا يف 
وهو مذهب احلنفي : حيث ذهبوا إىل القول بصح  هذا البيع من غري رؤي  وال وصف، ولةلمشرتي اخليار  املذهب األول:

مطةلقًا إذا رأى املبيع، فإن شاء رده، وإن شاء أنفذ البيع، وكذلك املبيع عةلى الصف  يثبت فيه خيار الرؤي  لةلمشرتي، 
 3عةلى الصف  اليت عينها البائع، كأن يشرتي أمتع  يف صندوق. حىت وإن جاء

 ومما استدلوا به عةلى صح  البيع يف كةلتا احلالتني:
إذا ثبت لةلمشرتي خيار الرؤي ؛ فإن ذلك يؤدي إىل انتفاء الغرر، وبذلك ترتفع عنه اجلهال  املفضي  إىل النزاع مادام -2

 4خيار الرؤي  اثبتاً لةلمشرتي.
أيضًا حبديث لةلنيب عةليه الصالة والسالم: من اشرتى شيئًا مل يره فهو ابخليار إذا رآه إن شاء أخذه، وإن واستدلوا -1

 5شاء تركه.
 6ففي هذا احلديث دالل  واضح  عةلى ثبوت خيار الرؤي  يف حق املشرتي.

من أن تتغري صفته بتها مما يؤ وهو مذهب املالكي  الذين ذهبوا إىل صح  بيع العني الغائب ، إذا كانت غي املذهب الثاين:
قبل القبض، فإذا جاءت عةلى الصف  اليت وصفت هبا، ينعقد العقد ويصبح الزماً، إذ إن الغرر الذي كان موجوداً قبل 
رؤي  العني كان غررًا يسرياً، ووصفها ينوب عن مشاهدهتا بسبب غيبته، أو املشق  اليت قد حتصل يف إظهاره، وما قد 

تيج  تكرار عرضه ونشره، فينعقد العقد بذلك هذا إذا كان مطابقاً لةلوصف متاماً، أما إذا كانت العني يصيبه من الفساد ن
 7خمالفً  لةلوصف الذي وصفت به، فإن لةلمشرتي اخليار واحلال  هذه، فإن شاء أنفذ البيع، وإن شاء فسخه.

 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 6 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 سبق خترجيه. 8 
، دار الفكر، د ط، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ 4/302أبو زكراي حيىي بن شرف النووي، اجملموع شرح املهذب:  9 

 .2، دار الكتب العةلمي ، ط1/357اج: املنه
 ، مكتب  القاهرة، د ط.3/444عبد هللا بن أمحد بن قدام  املقدسي، املغين:  10 
، الكمال بن اهلمام، فتح 2بوالق، القاهرة، ط-، املطبع  الكربى األمريي  4/17عثمان بن عةلي بن حمجن الزيةلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق:  11 

 .1/345القدير: 
 ، دار الفكر، د ط.3/231أمحد بن عرف  الدسوقي، حاشي  الدسوقي عةلى الشرح الكبري:  12 
، مصر، املكتب  التجاري  الكربى، د ط، منصور بن يونس بن إدريس البهويت،  4/414أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، حتف  احملتاج يف شرح املنهاج:  13 

 الكتب العةلمي . ، دار3/211كشاف القناع عن منت اإلقناع: 

 
مشرتي حىت ولو مل يكن هبوا إىل إثبات خيار الرؤي  لةلويتجةلى الفرق بني املذهبني احلنفي واملالكي، يف أن فقهاء احلنفي  ذ

 مشروطاً يف العقد، بينما ذهب فقهاء املالكي  إىل وجوب اشرتاط خيار الرؤي  لةلمشرتي عند إبرام العقد.
هو مذهب الشافعي  الذين ذهبوا إىل القول ببطالن بيع الغائب الذي مل يره املتعاقدان أو أحدمها؛ حىت  املذهب الثالث:

وإن كان املبيع حمددًا عند العقد، وقالوا ببطالنه عةلى اإلطالق؛ وذلك ملا يغشاه من الغرر املنهي عنه يف حديث النيب 
صةلى هللا عةليه وسةلم، ويف بيع مامل يعرف جنسه أو نوعه أو قدره غرر كبري، وقالوا أبن حديث خيار الرؤي : )من اشرتى 

 9ف لذلك ال يصةلح حجً  عةلى خيار الرؤي .هو حديث ضعي 8شيئاً مل يره فهو ابخليار(
وهو مذهب احلنابةل  الذين قالوا مثل احلنفي  واملالكي  عةلى األظهر عندهم بصح  بيع الغائب املوصوف  املذهب الرابع:

 10يف الذم ، أما كان غري موصوف فإنه ال يصح عندهم كما قال به الشافعي .
ومن أبرز تطبيقات اليت كانت حمل خالف بني املذاهب الفقهي  مسأل  بيع املغيبات اليت تكمن يف ابطن األرض  

 البطاطا(؛ فقد اختةلف يف حكمها الفقهاء: –الةلفت  –كاخلضروات )الفجل 
 11فقال احلنفي  جبواز بيعها وحاهلا كحال العني الغائب .

 12املبيع يف هذه احلال  معةلوم يف العادة وما فيه من غرر فإنه يسري مغتفر.وقال املالكي  أيضاً جبواز بيعها؛ ألن 
 13وقال الشافعي  واحلنابةل  أبنه ابطل؛ ألنه ال ميكن وصفه فيكون الغرر فيه حمققاً وهو منهي عنه شرعاً.

ا بينهم إىل جميز هلذا مكما يدلل عةلى اخلالف بني الفقهاء يف بيع العني الغائب ، مسأل  بيع األعمى إذ أهنم انقسموا في
 البيع ومانع له كما أييت:

رفاته، فقد ذهب اجلمهور إىل صح  بيع األعمى ورهنه وهبته وكل تص مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية احلنابخلة:-2
 وأثبتوا له اخليار فيما يفيد معرفته مبحل العقد كالةلمس والشم والذوق، وكل ما يقوم مقام الرؤي ، وكذلك 
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، دار الفكر، د ط، حممد بن حممد الطرابةلسي، مواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل: 1/343حممد بن حممد بن حممود البابريت، العناي  شرح اهلداي :  14 
لقاهرة، مجهوري  مصر العربي ، ، هجر لةلطباع  والنشر، ا22/202، أبو احلسن عةلي بن سةليمان املرداوي، اإلنصاف يف معرف  الراجح من اخلالف: 5/223

 .4/253، ابن قدام  املقدسي، املغين: 2حتقيق الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي والدكتور عبد الفتاح حممد احلةلو، ط
، دار إحياء الكتب 1235يث: أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، وقال فيه صحيح لغريه، كتاب التجارات، ابب بيع اخليار، رقم احلد 15 

، البيهقي، السنن الكربى، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف بيع املضطر وبيع املكره، رقم 3/305فيصل عيسى البايب احلةليب، حتقيق: فؤاد عبد الباقي: -العربي 
 .1/14، 22075احلديث: 

 ، حتقيق: قاسم حممد النوري.2دار املنهاج، جدة، ط ،5/31حيىي بن أيب اخلري العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي:  16 

 
العتماد عةلى أوصاف حمل العقد، سواء كان مبيعاً أو مرهوانً أو موهوابً، وذلك مثل وصف الثمار عةلى رؤوس األشجار، اب

 وقد استدلوا عةلى مذهبهم: 14وكذلك وصف العقارات وغريها،
أي غرر وقد رضي األعمى ابلعقد، ورضاؤه سةليم ال يشوبه  15قول النيب عةليه الصالة والسالم: )إمنا البيع عن تراض(-

أو جهل، مع كونه ابلغاً عاقاًل مثةله يف ذلك مثل البصري، وقد سبق أن ذكران أن اجلمهور يثبتون لألعمى ما يقوم مقام 
خيار الرؤي  من الةلمس والذوق والشم؛ األمر الذي ميكنه من معرف  املبيع أو املرهون أو املوهوب بسهول ، وإذا كانت 

نطقه يف صح  انعقاد العقد؛ فإن شم األعمى وملسه وذوقه كاف النعقاده عةلى حد إشارة األخرس املفهم  قائم  مقام 
 سواء.

قال الشافعي  ال يصح بيع األعمى وال شراؤه إال يف حال  واحدة، وهي أن يكون األعمى قد رأى  مذهب الشافعية:-1
يصح العقد  وه(، فقط يف هذه احلال شيئاً قبل العمى، وكان هذا الشيء مما ال يتغري عةلى األغةلب كاملعادن )احلديد وحن

منه، وحجتهم عةلى ما ذهبوا إليه هي أن األعمى إدراكه قاصر عن معرف  الشيء اجليد والشيء الرديء، فيبقى حمل العقد 
 16يف حقه جمهواًل، ويقع يف الغرر املنهي عنه يف الشرع.

مهور فيما ذهبوا برز تطبيقاهتا، فإنين أرجح مذهب اجلوبعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يف مسأل  بيع العني الغائب  وأ
إليه من صح  بيع املغيبات، واألشياء الكامن  يف األرض، وكذلك صح  العقود اليت يربمها األعمى مثةله يف ذلك مثل 

و هالبصري، وأرى رجحان أدلتهم يف حال ثبوت خيار الرؤي  عةلى أدل  الشافعي ؛ إذ إن مذهبهم حياكي واقع احلال، و 
أكثر مالئم  حلياة الناس يف وقتنا احلاضر، فمنع الناس من إبرام العقود إال بوجوب وجود املبيع وقت انعقاد العقد يوقعهم 

 يف مشق  وضنك، وهو األمر الذي ترفضه الشريع  االسالمي  اليت جاءت ابلتيسري ورفع احلرج عن الناس.
ن املقصود ابلعني : قد أشران فيما سبق إىل ألغرر عن بيع العني الغائبةدور التقنية املعاصرة عن إزالة ا املطخلب الثاين:

 الغائب  هو العني الغائب  عن جمةلس العقد وقت إبرامه، وذكران حكمها عند مجهور الفقهاء، وهنا نبني جانباً من 
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 ، حتقيق: يوسف الشيخ حممد.5صيدا، ط-الدار النموذجي ، بريوت-، املكتب  العصري 2/331أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح:  17 
 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4883حبث منشور عةلى شبك  اإلنرتنت: -18

حبث منشور عةلى شبك  االنرتنت: -16
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=284227 

، املعهد اإلسالمي 211العياشي فداد، البيع عةلى الصف  لةلعني الغائب  وما يثبت يف الذم  مع اإلشارة إىل التطبيقات املعاصرة يف املعامالت املالي :  20 
 لةلبحوث والتدريب، جدة، د ط.

 
كيف أن الفقهاء   ن نوضحتطبيقاهتا يف العقود املعاصرة اليت برزت يف ساح  املعامالت املالي  املستحدث ، وحناول أ

املعاصرين حاولوا تكييفها فقهياً، وإجياد خمارج هلا بناء عةلى الرتاث الفقهي الضخم الذي خةلفه الفقهاء األوائل، وابلنظر 
 يف تطبيقات بيع العني الغائب  يف العقود املعاصرة جند أن من أبرز هذه التطبيقات هي:

 .بيع التوريد: التطبيق األول
 توريد لغ  واصطالحاً، ومث أنيت إىل بيان صورة عقد التوريد، وتكييفه الفقهي.هنا نعرف ال

 17تعريف التوريد لغ : ورد يرِد ابلكسر )وروداً(: حضر، و)أورده( غريه و)استورده( أحضره.-
 وهبذا يتبني أن التوريد لغ  يتضمن معىن جةلب الشي، وإحضاره.

 التوريد من العقود املعاصرة؛ لذا جند من الفقهاء املعاصرين من عرفه، واستفاضتعريف التوريد اصطالحاً: مبا أن عقد -
 يف الكالم عنه، وهنا أسوق بعضاَ من هذه التعريفات، وأحاول بيان أوجه اخلالف بينها إن ُوِجَد.

ين ، بصف  ععرف الدكتور رفيق يونس املصري التوريد أبنه: عقد يتعهد مبقتضاه شخص أبن يسةل م بضائع، أو خدمات م
 18دوري  أو منتظم ، خالل فرتة معين  لشخص آخر نظري مبةلغ معني.

وعرفه جممع الفقه اإلسالمي الدويل أبنه: عقد يتعهد مبقتضاه طرف أول أبن يسةلم سةلعًا معةلوم  مؤجةل  بصف  دوري  
 19خالل فرتة معين  لطرف آخر مقابل مبةلغ معني مؤجل كةله أو بعضه.

يم بضائع د أن االثنني يتشاهبان إىل حد كبري، من حيث وجود عقد بني طرفني يتعهد أحدمها بتسةلوابلنظر يف التعريفني جن
 معين  خالل فرتة معةلوم  لقاء مبةلغ معني من املال يتفقان عةليه حني إبرام العقد.

لصف  يف ا صورة عقد التوريد: تطةلق عقود التوريد لتدل عةلى معىن فضفاض، يشمل كل ما ميكن أن يكون مبيعاً عةلى-
الذم ، مع أتجيل العوضني يف العقد، ومها السةلع  والثمن، وهذا هو أساس التعاقد يف عقد التوريد؛ حيث يةلتزم أحد 
طريف العقد بتسةليم كمي  معين  من سةلع  موصوف  يف الذم ، عةلى أن يةلتزم الطرف اآلخر بتسةليم الثمن دفع  واحدة يف 

 20فاق بني الطرفني.الوقت احملدد، أو عةلى دفعات حسب االت

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4883
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=284227
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 .3/444، ابن قدام  املقدسي، املغين: 4/444، احلطاب املالكي، مواهب اجلةليل يف شرح خمتصر خةليل: 1،337ن اهلمام، فتح القدير: اب 21 
 .4/302النووي، اجملموع شرح املهذب:  22 

ي لةلبحوث والتدريب، جدة، املمةلك  العربي  ، حبث مقدم لةلمعهد اإلسالم34الصديق حممد أمني الضرير، الغرر يف العقود وآاثره يف التطبيقات املعاصرة:  23
 السعودي ، د ط.

 .134/135هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي ، املعايري الشرعي :  24 

 
لذا أرى أن صورة عقد التوريد كما تظهر، هي عبارة عن اتفاق بني طرفني عةلى توريد طرف لآلخر سةلع  معةلوم ، حبيث 
يسةلمه السةلع  املتعاقد عةليها دفع  واحدة يف األجل احملدد، بينما يستةلم هو الثمن، أو يكون تسةليم السةلع  عةلى دفعات، 

 من أيضاً مقسطاً عةلى دفعات.ويف هذه احلال  يكون الث
التكييف الفقهي لعقد التوريد عند الفقهاء املعاصرين: ابلنظر إىل طبيع  التوريد وشروطه، من حيث وجود املبيع -

ومعةلوميته وتعيينه، أو حال كونه موصوفًا يف الذم ، وكذلك األمر ابلنسب  لةلثمن من حيث معةلوميته وتعجيةله كةله أو 
إن التكييف الفقهي له هو أنه إذا كان عقد التوريد واردًا عةلى بضاع  معين  بذاهتا، وموجودة أتجيةله عةلى دفعات؛ ف

ممةلوك  لةلبائع، ولكنها غائب  عن جمةلس العقد، حبيث ال يراها املشرتي فإن عقد التوريد أيخذ واحلال  هذه حكم بيع العني 
ازوا بيع هور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  واحلنابةل  الذين أجالغائب  متاماً، وهنا يذكر اخلالف الذي مر ذكره آنفاً بني مج

 21الغائب عةلى الصف ، وهذا من جانب.
 22ومن جانب آخر مذهب الشافعي  الذين مينعون بيع العني الغائب  يف األصل عندهم.

مث نعرضه عةلى ضوابط  ومن وحني ننظر يف عقد التوريد )وهو بال شك من العقود املستحدث  اليت أفرزهتا احلياة املعاصرة(،
، فإننا نتبني من ذلك مدى مشروعيته 23الغرر اليت وضعها فقهاؤان املعاصرون كما فعل الشيخ الصديق حممد أمني الضرير

 أو ال، تبعاَ لةلغرر الذي قد يشوبه.
يد؛ جند أن ما ر فالضابط األول من هذه الضوابط هو أن يكون الغرر كثرياً: من خالل تطبيق هذا الضابط عةلى عقد التو 

قد يعرتيه من غرر هو ليس بذاك الغرر الكثري؛ الذي من شأنه أن يفسد هذا العقد، فكما سبق القول إنه يف عقد التوريد 
ينبغي أن يكون االتفاق بني الطرفني واضحاً ليس فيه غموض من انحي  معةلومي  السةلع  املور دة وأن تكون ممةلوك  لةلبائع 

معينًا وذلك ببيان كامل صفاهتا وزمان قبضها، ابإلضاف  إىل معةلومي  جنس الثمن، ومقداره حقاً، كما جيب أن تكون 
، وهكذا نرى أن الغرر يكاد يكون معدوماً 24وزمان قبضه كأن يكون حااًل أو الحقاً يف وقت حمدد يتفق عةليه الطرفان

 يف هذا العقد وفقاً هلذا الضابط.
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ور حاج  مةلح  : فكما نرى إن عقد التوريد من العقود اليت حيتاجها الناس؛ نتيج  لتطالضابط الثاين وهو أال  تدعو لةلعقد 

احلياة االقتصادي ، اليت فرضت عةلى الناس أساليب جديدة مل تكن معهودة فيما سبق، فأصبحت احلاج  شديدة إىل 
شتهم، ومن عقود تيسر هلم أمور معيحري  التعاقد مامل يضر  ابملصةلح  اخلاص  أو العام ، فالناس أبمس احلاج  إىل هكذا 

دوهنا يقعون يف مشق  وضنك شديدين، ومن مقاصد الشريع  اإلسالمي  رفع احلرج عن الناس؛ لذا أابحت هلم كل ما 
 حيتاجونه يف إطار قواعد عام  وأسس اثبت ، تكفل مصاحل الناس واجملتمع عةلى حد  سواء.

 عاوضات املالي : وهذا الضابط رخرج عقود التربعات من دائرة أتثريالضابط الثالث وهو أن يكون يف عقد من عقود امل
الغرر، ومعةلوم أن عقد التوريد من العقود املالي  اليت يف فيها عوضان )السةلع  والثمن(؛ لذا فإن احتمال وجود الغرر فيه 

الغرر فيه قةليل  فإن احتمال بقاءموجود ولكن ابلشروط اليت وضعها الفقهاء املعاصرون )معةلومي  املبيع والثمن واألجل(، 
 وهو ما رخرجه من دائرة الغرر املؤث ر الذي يفسد العقود ويةلحقه ابلغرر اليسري غري املؤث ر.

الضابط الرابع وهو أن يكون الغرر يف املعقود عةليه أصالً : وحني ننظر يف عقد التوريد فإننا جند أن الغرر الذي قد يسري 
ابلتايل ئب  واليت ال ميكن رؤيتها حني انعقاد العقد أو الثمن الذي يتم االتفاق عةليه بني الطرفني و فيه إمنا حمةله السةلع  الغا

 فإن عقد التوريد ميكن أن يكون حماًل لسراين الغرر فيه.
وبعد هذا العرض الوجيز لصورة عقد التوريد، وحكمه الفقهي ومن مث عرضه عةلى ضوابط الغرر أرى أبن عقد التوريد ال 

من وجود قةليل غرر فيه، وهو مرتتب عةلى مسأل  أتجيل البدلني أي السةلع  والثمن، لكنه عةلى األرجح يندرج حتت  رخةلو
 الغرر غري املؤثر، أي اليسري املعفى عنه، والذي أجازته الشريع  نظراً حلاج  الناس إليه، ولرفع املشق  عنهم.

 .التطبيق الثاين: بيع األغذية املعخلبة

من الواضح أن بيع األطعم  املعةلب  من البيوع املستجدة، واليت مل يعرفها الناس من قبل، وقد انتشر بشكل واسع، حيث 
جند الكثري من هذه املعةلبات قد غطت األسواق التجاري  يف وقتنا هذا، ولقيت إقبااًل من مجهور كبري من الناس، ملا يف 

قى استحسااًن لدى الناس، عةلى الرغم مما يرتدد عةلى أمساعهم من مساوئ إعدادها وطبخها من سهول ، مما جيعةلها تةل
تناوهلا وعدم صحيتها، هذا والبد من اإلشارة إىل أن من غري املهم ابلنسب  إلينا يف حبثنا هذا الكالم عن صحي  هذه 

م البقر والدجاج، احلالل كةلحو األطعم  املعةلب ، كما أنه ليس موضوع حبثنا الكالم عما حتتوي عةليه املعةلبات من األطعم  
 أو األطعم  احملر م  تناوهلا كةلحوم اخلنزير ومشتقاته، إذ من املؤكد حرم  تناول اخلنزير يف مجيع األحوال معةلباً كان أم ال، 
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ت، ع  الدول العربي ، بريو ، املركز العريب لةلبحوث القانوني  والقضائي  جام4-3حممد املصطفى موسى، احلماي  القانوني  لةلمستهةلك يف القانون السوداين:  25 
 د ط.

 
وإمنا املهم لنا هو حكم تناول هذه األطعم  من انحي  أخرى أال وهي غياب هذه األطعم  املعةلب  عن جمةلس العقد، أو 

 عدم متكن املشرتي من رؤي  ما هو موجود داخل تةلك العةلب عةلى الرغم من 
م حرام، ي  هل هو حالل أوجودها يف جمةلس العقد، وإذا تساءلنا عن حكم تناول هذه األغذي  املعةلب  من الناحي  الشرع

وكيف ميكن أن حنكم عةلى تناوهلا ابحلرم  فيما لو كانت حراماً، فإننا جند أن موضوع حبثنا وهو الغرر يف املعقود عةليه، 
هو الذي قد يسري إليها فيكون سببًا يف حرمتها، وبيان هذا أن األغذي  املعةلب  تكون مغةلف  أبغةلف ، و موضوع  يف 

شرتي رؤيتها عند شرائها، فينطبق عةليها وصف بيع العني الغائب  وأحكامها، اليت وضعها فقهاؤان عةلب، فال ميكن لةلم
 وال سيما املعاصرون منهم، ملواكب  املستجدات والعقود املستحدث .

وقد سبق أن تكةلمت سابقًا عن الغرر يف العني الغائب ، وعن الضوابط اليت وضعها الفقهاء، واليت من شأهنا أن خترج 
املعقود عةليه من دائرة الغرر فيكون حالاًل، أو قد تكون اجلهال  كثرية يف املعقود عةليه يف بعض احلاالت، فال تستطيع 
هذه الضوابط إخراجه من دائرة الغرر، ونظراً ألمهي  هذا األمر؛ فقد تطرقت قوانني بعض الدول إليه، وتناولت احلديث 

ض التقيد هبا حىت جيوز بيعها وشراؤها  كما يف القانون السوداين الذي عر عن األطعم  املعةلب ، ووضعت مواصفات جيب 
 25ذلك عةلى شكل مواد قانوني  مةلزم  التنفيذ حتت بند )د( عقد البيع وضماانته:

 . شالفاح  ن يكون املبيع معةلوماً عند املشرتى عةلماً انفياً لةلجهالأ( شروط املبيع: يشرتط 2) 274املادة 
 يه.إلارة اإلش يوإذا كان حاضراً تكف ،وأوصافه املميزة له ،عةلوماً عند املشرتى ببيان أحواله( يكون املبيع م1)

 .هوجيب أن يكون املبيع مطابقاً ل ،فيه رؤي  األمنوذج ي( إذا كان البيع ابألمنوذج تكف2البيع بنماذج ) 230املادة 
 ن شاء رده.إو  ،ن شاء قبةلهإ ،ابخليارن املشرتى يكون إف ،( إذا ظهر ان األمنوذج غري مطابق لةلمبيع1)

 والقدمي :  ،ضمان العيوب اخلفي 101املادة 
 ما جرى العرف عةلى التسامح فيه. الإ ،ساس خةلو املبيع من العيوبأ( يعترب البيع منعقداً عةلى 2)
 .مع مراعاة الشروط اآلتي  ،القواعد العام  بشأن خيار العيب عةلى عقد البيع يتسر  (1)

وانني أيضاً جند القانون الكوييت، الذي حبث يف املسأل  بشيء من التفصيل، عةلى شكل مواد قانوني ، وأان ومن هذه الق
بدوري أذكر جانبًا من هذه املواد، وأقوم بعرض املواد القانوني  عةلى ضوابط الغرر الشرعي ؛ ومن مث نستنتج من خالهلا 

 حكم بيع هذه األطعم  املعةلب .
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http://www.gcc-مرسوم يف شأن بيع األغذي  وختزينها واحملالت اخلاص  هبا يف دول  الكويت  26 
legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351 

 

 
ه كل ما يتناول  ،ملرسومايقصد ابألغذي  يف تطبيق أحكام هذا : 3ملادة رقم ا 26القانون الكوييت:واآلن إىل عرض مواد 

  .اإلنسان من مأكوالت ومشروابت، فيما عدا املستحضرات الصيدلي
 أو مكوان طبيعيا ألي مادة غذائي ، وتضاف ،يقصد ابإلضافات الغذائي  كل مادة ال تعترب مادة غذائي : 1املادة رقم 

به من  أو ألي غرض مسموح ،أو تثبيت قوامها ،أو حفظها ،إىل األغذي  بقصد تةلوينها أو حتسني مذاقها ونكهتها
 .وتعبئتها ،وحتضريها ،أغراض تصنيعها
 أن تكون ذات قيم  غذائي .-يشرتط يف األغذي  ما أييت: أ: 1املادة رقم 

 ستهالك اآلدمي.  لالأن تكون صاحل-ب
 .أو بطيئاً  أو غري مباشر، سريعاً  أال تكون ضارة ابلصح  سواء كان الضرر مباشراً -جـ
 .أن تكون مباح  شرعاً -د
ة والصناع  ووزارة اليت تقررها البةلدي  ابالتفاق مع وزارة التجار  ،أن تتوافر فيها املواصفات واالشرتاطات الفني  والصحي -هـ

 .الصح  العام 
 ،يكروابتأو كانت مةلوث  مب ،إذا احتوت عةلى مواد سام -تعترب األغذي  ضارة ابلصح  يف احلاالت اآلتي : أ: 4املادة رقم 

 لإلنسان. اً أو طفيةليات تسبب مرض
 .إذا احتوت عةلى مواد غري مسموح ابستخدامها صحياً -ب
 أو انفق. ،إذا كانت انجت  من حيوان مريض-جـ
 أو الشوائب. ،إذا امتزجت ابألترب -د
 إذا تداوهلا شخص مريض أبحد األمراض املعدي .-هـ
 أو بكرتاي قولوني . ،أو حشرات حي  أو ميت  ،أو ديدان ،إذا احتوت عةلى يرقات-و
 .أو لفائفها عةلى مواد ضارة ابلصح  ،إذا احتوت عبواهتا-ز

 تكون مطابق  لةلمواصفات واالشرتاطاتيشرتط يف اإلضافات الغذائي  أال تكون ضارة ابلصح ، وأن : 5املادة رقم 
 .الفني  والصحي  اليت تقررها البةلدي  ابالتفاق مع وزارة التجارة والصناع  ووزارة الصح  العام 

http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351
http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351
http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=3351
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عن بياهنا  فضالً  تتضمن ،جيب أن يةلصق عةلى األغذي  املعةلب  أو املعبأة أو املغةلف  بطاق  ابلةلغ  العربي : 6املادة رقم 

لنسب  لألغذي  ستعمال ابنتهاء مدة صالحيتها لالاوكذلك اتريخ  ،ملكوانهتا وخواصها واتريخ صنعها التجاري إيضاحاً 
وال جيوز أن يتضمن أي إعالن عن األغذي  بياانت غري مطابق  ملواصفاهتا أو حمتوايهتا  ،احملدد الستعماهلا مدة معين 

  .الفعةلي
-(. ب3إذا مل تتوافر فيها الشروط املنصوص عةليها يف املادة )-تي : أحيظر تداول األغذي  يف احلاالت اآل: 7املادة رقم 

 دون إيضاح عةلى البطاق  اخلاص  املةلصق  هبا. ،أو جزئياً  إذا نزع أحد عناصرها الغذائي  كةلياً 
 إذا كانت غري مطابق  لبياهنا التجاري.-جـ
 .أو جزئياً  ري مادة أخرى كةلياً إذا استبدلت إبحدى املواد الداخةل  يف تركيبها وفقا لبياهنا التجا-د
 إذا انتهت مدة استعماهلا احملددة عةلى عبواهتا.-هـ
أو أي مواد إضافي  أخرى غري مسموح  ،إذا أضيفت إليها حمةليات صناعي  غري مسموح هبا من وزارة الصح  العام -و

 هبا.
 إذا احتوت عةلى مواد كحولي ، أو زيوت معدني ، أو حلم خنزير أو شحومه.-ز
 .أو عالمات عةلى تةلفها ،إذا وجدت دالئل-ح

أو  ،و جتهيزأ ،واملقاهي اليت تقوم بصنع ،والفنادق ،واملطابخ ،واملصانع ،جيب عةلى أصحاب احملالت: 8املادة رقم 
ة ارة التجار اليت تقررها البةلدي  ابالتفاق مع وز  ،واالشرتاطات الفني  والصحي  ،أو بيع األغذي  مراعاة املواصفات ،إعداد

 ،خدم وعةليهم االلتزام بقواعد النظاف  سواء ابلنسب  لةلمواد املست ،وذلك ابلنسب  لألغذي  ،والصناع  ووزارة الصح  العام 
 .أو األدوات واألواين املستعمةل  ،أو طريق  الصنع والتجهيز واإلعداد

ماهلا األغذي  اليت انتهت مدة استعجيب عةلى أصحاب خمازن األغذي  إخطار البةلدي  مبا يكون لديهم من : 9املادة رقم 
كما جيب عةليهم إخطار البةلدي  مبا يكون لديهم من األغذي  املشتبه يف تةلفها، ومىت ثبت تةلفها قامت البةلدي    ،إلعدامها

 .إبعدامها مبوافق  صاحب الشأن، وإال حتفظت عةليها حلني الفصل يف الدعوى
قق من توافر الشروط لةلتح ،أو عرضها لةلبيع قبل فحصها مبعرف  البةلدي  ،ال جيوز بيع األغذي  املستوردة: 30املادة رقم 

وملستوردي هذه األغذي  يف حال  عدم  ،(، وإخطار صاحب الشأن ابملوافق  عةلى تداوهلا3املنصوص عةليها يف املادة )
 هر من اتريخ كتاب  خالل ش  وعةليهم إبداء هذه الرغب  ،أو إعادة تصديرها ،توافر الشروط املشار إليها اخليار بني إعدامها
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وجيوز لةلبةلدي  مد هذه املهةل  ملدة أخرى ال تزيد عةلى شهرين، فإذا انقضت املهةل  دون أن  ،إخطار البةلدي  هلم بذلك

 .قامت البةلدي  ابلتحفظ مؤقتا عةلى البضاع  عةلى ذم  القضي  ،يبدي صاحب الشأن رغبته
قبل  ،ا لةلبيعأو عرضه ،والبيض بيعها ،والفاكه  الطازج  ،وجتار اجلمةل  لةلخضروات ،ال جيوز ملستوردي: 33املادة رقم 

ب عةلى هؤالء وجي ،وختم صناديقها ابخلامت الدال عةلى ذلك ،اآلدمي مبعرف  البةلدي  تقرير صالحيتها لالستهالك
زي  لةلخضروات لسوق املركوالتجار قيد الكميات اليت ترد إليهم من هذه األصناف يف سجالت البةلدي  اب، املستوردين
 ت.وإثبات ما يتم التصرف فيه تباعا يف تةلك السجال، والفاكه 
أو املنتج   ،أو املصنع  املستوردة ،أو املربدة ،مساك اجملمدةواأل ،والدواجن ،جيب أن تتوافر يف الةلحوم: 31املادة رقم 

لتجارة   ابالتفاق مع وزارة الصح  العام  ووزارة احمةليا، املواصفات واالشرتاطات الفني  والصحي  اليت تقررها البةلدي
 .ستهالك اآلدميوتقرير صالحيتها لال ،وال جيوز لةلمصانع احملةلي  تصنيع هذه املواد قبل الكشف عةليها ،والصناع 
أو  ،يعأو عرضها لةلب ،أو املفرغ  من اهلواء ،أو املربدة ،واألمساك اجملمدة ،والدواجن ،حيظر بيع الةلحوم: 31املادة رقم 

بيع الةلحوم -  بغري ترخيص من البةلدي-وال جيوز  ،حيازهتا بقصد البيع بوصف أهنا حلوم طازج ، كما حيظر تسييحها
 .اجملمدة يف حمالت اجلزارة

 ،لبيعا بقصد اأو حيازهت ،أو عرضها لةلبيع ،أو املربدة غري املصنع  ،اجملمدة والدواجن ،حيظر بيع الةلحوم: 34املادة رقم 
  .ألحكام الشريع  اإلسالمي  تكن مذبوح  وفقاً ملما 

 ،تسري عةلى حمالت األغذي  األحكام املنصوص عةليها يف املرسوم الصادر يف شأن احملالت العام : 35املادة رقم 
األغذي  الت وجيب أن تتوافر يف حم ،واملضرة ابلصح ، وذلك فيما مل يرد به نص خاص يف هذا املرسوم ،واملقةلق  لةلراح 

 .( املةلحق ابملرسوم املشار إليه3االشرتاطات العام  املنصوص عةليها يف اجلدول رقم )
جيب أن تتوافر يف حمالت األغذي  االشرتاطات اخلاص  املنصوص عةليها يف اجلدول املةلحق هبذا املرسوم : 36املادة رقم 

طار صاحب وعةلى البةلدي  إخ ،مع وزارة الصح  العام قرين كل منها، وكذا أي  اشرتاطات أخرى تقررها البةلدي  ابالتفاق 
إذا   ، فيماوالوملدير عام البةلدي  يف مجيع األح ،الستيفائها خالل املهةل  اليت حتددها له ،الشأن ابالشرتاطات اإلضافي 

 .اطات املطةلوب حىت يتم استيفاء االشرت  ،إبغالقه احلق كان يف استمرار تشغيل احملل ما يهدد خبطر عةلى الصح  العام 
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قررها البةلدي  والصحي  اليت ت ،واالشرتاطات الفني  ،جيب أن تتوافر يف وسائل نقل األغذي  املواصفات: 37املادة رقم 

لوسيةل   روال جيوز نقل مواد غذائي  غري املواد املصرح هبا يف الرتخيص الصاد ،ابالتفاق مع وزاريت الداخةلي  والصح  العام 
 .النقل

أو طهي  ،أو نقل ،أو ختزين ،أو تداول ،أو توزيع ،أو بيع ،أو صناع  ،جيب عةلى من يعمل يف جتهيز: 38املادة رقم 
وال جيوز  ،األغذي  أن حيصل عةلى شهادة صحي  من وزارة الصح  العام ، وجيب جتديد هذه الشهادة يف املواعيد املقررة

ل عملاملشار إليهم قبل حصوهلم عةلى تةلك الشهادة، ويتعني عةليه وقف العامل عن اب العمل أن يستخدم العمال احلص
 .فور عةلمه إبصابته أبي مرض من األمراض املعدي  اليت حتددها وزارة الصح  العام 

الشرتاك ابجيب عةلى صاحب العمل تزويد العمال املشار إليهم يف املادة السابق  ابلزي الذي تقرره البةلدي  : 39املادة رقم 
 .مع وزارة الصح  العام ، وعدم تشغيةلهم ما مل يكونوا مرتدين هلذا الزي

أخذ عينات من  عند-عةلى املوظفني املنوط هبم ضبط اجلرائم اليت تقع ابملخالف  ألحكام هذا املرسوم : 10املادة رقم 
نها ابلشمع ختتم كل م ،ك األغذي أن أيخذوا ثالث عينات عةلى األقل من تةل-األغذي  لةلتثبت من مطابقتها ألحكامه 

وجيب  ،تاجراءاألمحر حبضور صاحب الشأن أو مندوبه، وتسةلم إحدى هذه العينات له، وحيرر حمضر تثبت فيه تةلك اإل
حضور مندوب من وزارة الصح  العام  إذا كانت العينات املراد فحصها من األغذي  املستوردة، وتنظم اإلجراءات اليت 

 العام .  بقرار من رئيس البةلدي  ابالتفاق مع وزير الصح  تتبع يف هذه احلال
وابلنظر يف هذه املواد القانوني  نرى أهنا ضبطت عةلمي  حتضري األغذي  املعةلب ، واستريادها، وتصديرها، مبا ال يدع جمااًل 

 .متاماً لدخول الغرر فيها، وإذا استعرضنا ضوابط الغرر، لوجدان أن هذه النصوص القانوني  تنضبط هبا 
 فمن ضوابط الغرر يف أي عقد كما سبق:

الضابط األول أن يكون الغرر كثرياً: حىت يفسد العقد، ويكون مؤثراً فيه، وابلتايل سبباً يف حرمته، ولكننا حني ننظر إىل 
اليت وضعتها، (، فإننا جند أن الشروط 3، 7، 1، 5، 4، 3معظم املواد القانوني  اليت وردت هنا عةلى سبيل املثال املواد )

واملواصفات اليت حددهتا، من شأهنا أن تكفل ضبط الغرر، وأن تضمن عدم تسربه )الغرر( إليها، األمر الذي جيعل بيعها 
 وشراءها يف دائرة احلالل ما دامت أهنا سةليم  من الغرر، أو أن الغرر الذي رمبا يوجد فيها هو غرر قةليل.

 من إننا جند أن احلاج  ماس   يف وقتنا هذا إىل األغذي  املعةلب ، حيث يفضل كثريالضابط الثاين أال  توجد حاج  لةلعقد: ف
 الناس تناوهلا، واالعتماد عةليها يف كثري من األحيان، نظراً لسهول  حتضريها، وذلك لتعق د احلياة املعاصرة، واهنماك الناس 
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 ماد عةلى طبخ الطعام الطازج، وهذا ما جيعل احلاج يف األعمال، مما يؤد ي إىل عدم وجود القدرة، والوقت الكايف لالعت

قائم  إىل االعتماد عةلى األغذي  املعةلب  اجلاهزة لالستعمال الفوري؛ لذا فإنه ليس من مقاصد الشريع  اإلسالمي  التضييق 
ن معةلى الناس يف ذلك، طاملا أنه ميكن ضبط هذه األغذي  بضوابط ال تضر ابلصح ، بل عةلى العكس فإهنا قد تتض

 فوائد غذائي  حيتاجها اجلسم أحياانً، واليت قد ال يعثر عةليها يف بعض األطعم  الطازج .
الضابط الثالث أن يكون الغرر يف عقود املعاوضات املالي : وابلنظر يف هذه املعامةل  جند أهنا بيع، أي أهنا تتضمن مبيعاً 

 إليه. شك، وذلك مما جيعةلها حقاًل ميكن لةلغرر أن يتسرب ومثناً، وهذا من قبيل املعاوضات املالي  وليس التربعات بال
 الذي الغرر أن جند إنناف بيع األغذي  املعةلب  يف ننظر وحني: أصال ً  عةليه املعقود يف الغرر يكون أن الضابط الرابع: وهو

 الطرفني بني عةليه االتفاق يتم الذي الثمن أو العقد انعقاد حني رؤيتها ميكن ال واليت الغائب  السةلع  حمةله إمنا فيه يسري قد
 فيه. الغرر لسراين حمالً  يكون أن ميكن حمل العقد هنا فإن وابلتايل

وبعد هذا العرض أرى _وهللا أعةلم_ جواز بيع، وشراء األطعم  املعةلب  اليت تنضبط ابلضوابط الشرعي  اآلنف  الذكر، واليت 
 حد سواء.من شأهنا أن تكفل سالم ، وصح  األفراد، واجملتمع عةلى 

 اخلامتة وأهم النتائج:
بعد هذا العرض ألثر التقني  املعاصرة يف إزال  الغرر عن املعقود عةليه يف بيع العني الغائب ، فقد توصةلنا إىل أن لةلوسائل 

غذي  والتقنيات املعاصرة أثرها يف إبرام العقود يف صورها املستحدث  وتطبيقاهتا اجلديدة، كما يف عقد بيع التوريد وبيع األ
املعةلب ؛ حيث ذهبنا إىل جواز إبرامهما والتعامل هبما النضباطهما بضوابط الغرر، واليت من شأهنا بيان أي أثر لةلغرر 
يف العقود حال عرض تةلك العقود عةلى هذه الضوابط، كما أننا توصةلنا من خالل البحث إىل جمموع  من النتائج 

 اهلام ، واليت سنعرضها فيما أييت:
من عدم وجود نص قرآين صريح يف حترمي الغرر بعينه، إال إن أحاديث النيب صةلى هللا عةليه وسةلم، وقواعد  عةلى الرغم-

الشريع  الثابت  اليت تنهى عن أكل أموال الناس ابلباطل كافي  لرد الغرر الكثري، والذي من شأنه أن يفسد العقود ويؤدي 
 إىل اخلصوم  بني الناس.

 واألموال، وفرت اجلهودو  واألوقات املسافات اختصرت فقد عباده عةلى هبا أنعم اليت هللا نعم من احلديث  االتصال وسائل-
 مقاصد مع تتناىف املم بوساطتها العقود وإجراء الوسائل ملصةلحتهم، حتول الشريع  دون استغالل الناس هلذه ال وابلتايل
 العقود. شرعت أجةلها من اليت الشرع
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مجهور الفقهاء عةلى مذهب الشافعي  يف مسأل  بيع املغيبات يف األرض؛ ملا يف ذلك من الذي أراه هو رجحان مذهب -

تيسري عةلى الناس يف بيع وشراء احتياجاهتم، ابإلضاف  إىل أنه األكثر متاشيًا مع روح العصر الذي نعيش فيه، والذي 
 العقد.أتخذ كثري من السةلع املباع  واملشرتاة فيه حكم بيع العني الغائب  عن جمةلس 

يف مسأل  بيع األعمى أرى أن مذهب مجهور الفقهاء الذين أجازوا بيع األعمى وشراءه كما سائر تصرفاته هو األقرب -
إل الصواب من مذهب الشافعي ، ملا يف حرمان األعمى من إبرام العقود من إجحاف حبقه، وتعد عةلى حريته يف التعاقد 

 مبا رخدم مصةلحته.
ةلى ضوابط الغرر، أرى أبنه ال رخةلو من وجود قةليل غرر فيه، نظرًا لغياب املبيع عن جمةلس بعد عرض عقد التوريد ع-

العقد، فيضطر املشرتي إىل االعتماد عةلى وسائل معاصرة مثل الصور أو مقاطع الفيديو ليتعرف عةلى املبيع ومواصفاته، 
 ولكن هذا الغرر يسري، فأجازته الشريع  تيسرياً عةلى الناس لةلحاج  إليه.
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